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FELBLENDE.

1 BELSŐ. FERDINÁNDÉK NAPPALIJA. ESTE. 1

Egy magas, vékony, nyüzöge kisfiú, az IFJÚ FARKAS

FERDINÁND (9), mackónadrágjában belopódzik egy szobába.

A kicsi nappali egyik sarkában egy karácsonyfa van

felállítva, a fa régimódi díszekkel, de nagyon szépre van

díszítve. Az ágakon több helyen is gyertyák égnek.

Néhány rozoga könyvespolc, rogyásig könyvekkel, pár

páfrány, és egy lehasznált ülőgarnitúra díszíti a szobát.

A nappaliból két ajtó nyílik, az egyik, amiben Ferdinánd

áll, a másik pedig a konyhába vezet.

A karácsonyfa alatt becsomagolt ajándékok, több kisebb és

pár nagyobb doboz. A kíváncsi kisfiú megigézve nézi a fát,

elmosolyodik, az ajándékokhoz oson.

A konyhából fojtott, halk veszekedés zajai hallatszódnak

át. Ferdinánd egyáltalán nem figyeli a beszélgetést, az

ajándékokat méregeti.

FERDINÁND ANYJA

(csak hang)

Folyton a múltat bújod, ezer éves

baromságokkal szarakodsz, de

itthon még egy széket nem raktál

arrébb soha!

FERDINÁND APJA

(csak hang)

Milyen széket?

FERDINÁND ANYJA

Este nyolckor öt percre egymásra

vigyorgunk, aztán te visszabújsz

a könyveidbe, és nem látunk fél

évig, én meg szakadjak szét!

FERDINÁND APJA

(csak hang)

Ha szét akarsz szakadni, szakadj

szét.

Közben Ferdinánd ámulattal felemeli a fa alól a legnagyobb

ajándékot. Izgatottan megnézi a névkártyáját: MAMINAK SOK

SZERETETTEL. ANYA-APA-FERDI.

Ferdinánd csalódottan visszateszi, majd a többi

becsomagolt ajándékon futtatja a szemét. Egészen a fa

tövében, figyelmes lesz egy nagyon pici csomagra.

Baljós tekintettel bemászik érte. A csomagon a saját nevét

találja. MOSTANTÓL TE VIGYÁZOL RÁ, FERDI! APA-ANYA.

(CONTINUED)
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Ferdinánd csalódottan az ajándék súlyát méregeti. Próbálja

kitapogatni, hogy mi lehet benne. Félve a konyha felé

pillant, hogy le ne bukjon, majd elszántan kicsomózza a

masnit rajta, és óvatosan szétnyitja a csomagot.

Egy kopott, megviselt, csonka játék katonát tart a

kezében. A figura egy 16. századi páncélos, magyar katona.

Ferdinánd keserű grimasszal szemléli ezt a vackot.

Egyik páfrány mögül MAMI (60), Ferdinánd nagyanyja szólal

meg. A nő fekete ruhát visel, sokkal inkább tűnik úgy,

hogy temetésre készült, mint karácsonyra. Cigarettázik.

Jobb kezében egy pohár bort tart. Részeg.

MAMI

Illik meglesni, hogy mivel

készült a Jézuska? Ezért

csomagolt egész nap?

Ferdinánd megijed a nagyanyja hangjától, riadtan

felegyenesedik. Az ügyetlen mozdulattal meglöki a fát,

amiről lezuhan pár dísz, köztük két égő gyertya is.

MAMI

Le kéne nyugodni. Mindent, a maga

idejében.

Ferdinánd figyelme megoszlik az őt fegyelmező nagyanyja,

és az éppen lángra lobbanó függöny között. Megijed, látva

a függönyt. A nagyanyjának szólna, de az leinti,

egyáltalán nem észleli a közelgő tragédiát.

MAMI

Most én beszélek!

Ferdinánd a konyha felé kapja a fejét.

FERDINÁND ANYJA

(csak hang)

Elegem van ebből az egészből!

Érted? Elég!

Ferdinánd ismét rémülten Mamira néz. Mögötte a fa is

lángra lobban.

2 BELSŐ-KÜLSŐ. FERDINÁND AUTÓJÁBAN. ESTE. 2

Főcím.

FARKAS FERDINÁND (35) kopott, húsz éves autójában ül. A

férfi magas, így elég fura látványt kelt a kis autóban.

Alig tud váltani a térdeitől. Farmer kabátja zsebéből

előhalász egy doboz gyufát, belobbant egy szálat, majd

meggyújtja a már szájában lévő cigarettáját.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

Az anyósülésen egy történelem könyv kilencedikeseknek, egy

atlasz, nejlon tokban dolgozatok és a mobilja hevernek.

Mellettük egy palack vörösbor.

Az autó hamar megtelik füsttel. Az ablakok nincsenek

lehúzva. Kint szakad az eső. A látási viszonyok nagyon

rosszak.

Az autóban szól a rádió, aminek a hangja keveredik az eső

KOPOGÁSÁVAL a szélvédőn, és az ablaktörlő KATTOGÁSÁVAL.

BETELEFONÁLÓ

(csak hang)

...nem odaültette? De! Akkora

fák, hogy elárnyékolják a Napot.

Aztán, amikor szombat reggel

hétkor, mert mikor máskor,

nekilát levágni az ágakat, akkor

persze, hogy az átesik hozzám, az

őt baromira nem érdekli. Vagy van

itt még valami...

MŰSORVEZETŐ

(csak hang)

Lassan lejár az időnk...

BETELEFONÁLÓ

(csak hang)

Oké, csak találja ki, hogy kinek

a kukájába dobja a szemetét?

Sajátjába? Egy nagy fost, már

elnézést! Enyémbe hát! És

szerintem permetez is valamivel,

mert mielőtt mellém költözött

volna nem volt nálam egy

vakondtúrás sem, most meg olyan a

kertem... Minden tiszta vakond!

Ráadásul félig török, hát nem

volt nekik elég, szíjják a vérem?

Ferdinánd áthajt egy zebrán, majd óriásit fékez, mert az

utolsó pillanatban észrevesz egy biciklistát. A fékezéstől

a cigaretta az ölébe zuhan, megégeti.

Az esőkabát alól szinte alig látszik ki a BRINGÁZÓ NŐ

arca. Dühösen fordul Ferdinánd felé.

Ferdinánd kinyitja az ajtót, félig kihajol.

FERDINÁND

Bejössz elém, normális vagy?

BRINGÁS NŐ

Zebra előtt körül kéne nézni!

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Neked meg tolnod kéne azt a

szart, vagy otthon maradni!

BRINGÁS NŐ

Bocs, akkor legközelebb öljél

meg!

Ferdinánd dühösen BECSAPJA a kocsi ajtaját. Maga elé

dünnyögi.

FERDINÁND

Meg is foglak.

Ferdinánd egy erdős részen robog a kocsijával. Az eső nem

lankadt. A rádió annyira RECSEG, hogy már egyetlen szót

sem lehet érteni belőle. Ferdinánd kinyomja.

Újra a zsebében kezd el turkálni, cigarettára gyújt. Míg a

zsebében matat, egy "szarvas veszély 3000 m" kresz tábla

mellett megy el.

Megszólal a mobiltelefonja. Kellemetlen BERREGÉS a

csengőhangja. Ferdinánd felemeli a mobilt, megnézi a

kijelzőjét. MAMI, látja a feliratot.

Ferdinánd elégedetlenül kifújja a füstöt és visszadobja a

telefont az anyósülésre, majd egy gondolattal később érte

nyúl, és kikapcsolja.

Míg Ferdinánd az anyósülésnél turkál, egy hatalmas

CSATTANÁS hallatszódik a szélvédőn.

A férfi ösztönösen beletapos a fékbe, de nem tudja

elkerülni az ÜTKÖZÉST. A kocsi pörögni kezd, majd kicsit

lecsúszik az útról, oldalával egy fának CSAPÓDIK.

Az összetört autó előtt pár méterre egy szarvas fekszik az

úton. Az autó szélvédője betört, a motorházból enyhe füst

szállingózik. A palack vörösbor is széttört, kiömlött.

Ferdinánd döbbenten néz a gázolás után, nem pontosan fogta

fel, hogy mi történt vele. Két kézzel szorítja a kormányt

és bámulja a szétment szélvédőt. Szájával némán a

következő szót formálja meg: A PICSÁBA.

Zsebéből kiveszi a kabala figuráját, azt a katonát, amit

azon a karácsony este kapott. A figura teljesen elkopott

már, látszik rajta, hogy agyon szorongatták. Megszorítja.

Ferdinánd kiszáll az autójából és az motorházhoz rohan. A

szakadó esőben nézi a teljes tropára ment kocsijának az

orrát.

Tehetetlenül a lábaira csap, majd elkeseredetten a

kocsiját kezdi telitalppal rugdalni. Pár rúgás után leesik

neki, hogy nem is a kocsija tehet róla, ezért megfordul és

a földön fekvő szarvasba rúg egy hatalmasat.

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

A rúgás persze neki is fáj, így lábát fájlalva kicsit

odébb ugrál. Visszafordul az állat irányába, mikor

meglátja az első lámpájának a fényében, hogy a szarvas

szőre valószínűtlenül fényesen csillog.

Ferdinánd kicsit hunyorítva az állathoz hajol, és

meggyőződik róla. A szarvasnak arany színe van.

A férfi értetlenül kezdi vizsgálni az állatot, mellé

térdel, próbálja ledörzsölni róla a színt, de nem lehet,

az eső sem mossa le.

Tény, az állat szőre, arany színű.

A távolból egy autó HANGJA hallatszódik. Valaki közeledik.

Ferdinánd némi gondolkodás után megragadja az állatot és a

csomagtartóhoz cipeli. Maga is meglepődik, hogy milyen

könnyen meg tudta mozdítani a szarvast. Majd, kisebb

szenvedések által, de valahogy begyürkőzi hátra. Rácsapja

a csomagtartót, ami kétszer kinyílik, de harmadjára

bezárul.

Két fényszóró fénye közeledik. Ferdinánd az autó mellé áll

gyorsan, hogy látszódjon nem történt semmi baja. Az érkező

autó azonban még csak nem is lassít. Ahogy elszáguld

Ferdinánd mellett ráfröcsköl egy nagy adag saras vizet.

Ferdinánd elmosolyodik, ő meg még azt várta, hogy segíteni

fognak neki. Csurom vizesen beül és hazaindulna.

Az autó negyedik próbálkozásra be is indul, és furcsa

KATTOGÓ zajok kíséretében, döcögni kezd.

3 KÜLSŐ. FERDINÁNDÉK HÁZÁNÁL. ESTE. 3

Ferdinánd a tragacsával egy picike házhoz érkezik.

A ház az erdő szélén áll. Szomszédság nincsen, de

közvetlenül szemben egy illegális hulladéklerakó csúnyítja

a tájat. A kicsi ház nincs jó állapotban, egy részén még

tűzvész nyomai látszódnak, a másik része lakható állapotot

tükröz.

Ferdinánd mikor a kapuhoz ér, az autója végleg lefullad. A

motorháztető füstölni kezd. Az eső szakad.

A férfi kiszáll, a kertben látható apró fészerhez megy, és

egy talicskát hoz az autóhoz. Felnyitja a csomagtartót, és

a taligába szerencsétlenkedi az állatot.

A bejárati ajtóhoz tolja. A ház bejárati ajtajára egy

hivatalos papír van kiragasztva, lepecsételve:

KILAKOLTATÁSI FELSZÓLÍTÁS - BIZÁNC BANK.

Ferdinánd egy hanyag mozdulattal letépi, összegyűri,

elhajítja. Óvatosan benyit.
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4 BELSŐ. ELŐSZOBA - NAPPALI. ESTE. 4

Ferdinánd az előszobában megáll a talicska szarvassal. Az

előszobából két ajtó nyílik. Az egyikből fény szűrődik ki.

Ferdinánd halkan odalép és benéz.

A nappali közepén Mami ül tolószékben és nagyon közelről a

tv-t bámulja, ami pedig BÖMBÖL. Kezében egy palack bor. Ez

az a nappali, ahol anno, a karácsonyfa állt.

Mami nem veszi észre a férfit. Ferdinánd visszahúzódik és

a másik ajtón tolja be a szarvast.

5 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. ESTE. 5

Ferdinánd szobája pici, de rendezett. A falon híres

hadvezérek képei. Montogomery, Napóleon, Dzsingisz kán,

Bem apó.

Ahogy betolja a talicskát a szarvas lába beleakad az

ajtóba, és azt nagy CSATTANÁSSAL bevágja.

Ferdinánd bosszúsan legyint, majd sietve a sarokban

található nagy ruhásszekrényhez tolja a taligát, kinyitja

az ajtaját és beledönti az állatot. Harmadik próbálkozásra

még a szekrényajtót is rá tudja zárni anélkül, hogy a

szarvas különböző kilógó testrészei ebben ne gátolnák meg.

Ahogy becsukódik a szekrényajtó, nyílik a szoba ajtaja, a

küszöbön pedig Mami jelenik meg a tolószékével,

szemrehányó tekintettel.

Ferdinánd mosolyt erőltet az arcára, és biztos, ami biztos

alapon a szekrénynek támaszkodik.

MAMI

Hol jártál?

FERDINÁND

Muszáj túlóráznom.

MAMI

Bort, hoztál?

FERDINÁND

Nem azt mondtad, hogy még van?

MAMI

Tegnap mondtam.

FERDINÁND

Holnap hozok.

Mami fürkészni kezdi Ferdinánd arcát, aki emiatt ráerősít

a mosolygásra, hogy véletlenül se legyen gyanús.

(CONTINUED)
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MAMI

Arcoddal mi történt?

FERDINÁND

Hogy érted?

MAMI

Görcsöl?

FERDINÁND

Ja nem, vigyorgok.

MAMI

Mire fel?

Ferdinánd elgondolkodik.

FERDINÁND

Görcsöl.

Mami kifelé indul a szobából.

MAMI

Feküdj le, késő van.

Mami becsukja maga után az ajtót, Ferdinánd megkönnyebbül

és az ágyára ül. A kabala figurát az éjjeliszekrényre

teszi, látszik, hogy saját kis doboza, helye van a

katonának.

Ferdinánd hátradől, mikor a szekrény felől KOPPANÁST hall.

Riadtan odakapja a tekintetét és figyel, hall e még

valamit. Semmi nesz. A nagy koncentrálás közben,

Ferdinándnak leragadnak a szemei.

6 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. REGGEL. 6

Ferdinánd lassan ébred. Úgy ül, ahogy elaludt. A nyaka

teljesen elgémberedett, kicsit megmozgatja, ekkor meglátja

az ébresztőt az éjjeliszekrényen. 07:52.

A férfi bosszúsan felpattan, ledobja az ingét, álmos

arccal a szekrényhez rohan és feltépi az ajtaját.

A szarvas félig kidől, ahogy kinyílik az ajtó, amitől

Ferdinánd iszonyatosan megijed. El is felejtette, mit

művelt tegnap este. Picit tétován nézi az állatot, majd a

szekrényhez lép és kicibál belőle egy tiszta inget, ami

picit beszorul a szarvas miatt.

Az állatot visszazárja és kirohan.
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7 KÜLSŐ. FERDINÁNDÉK HÁZÁNÁL. REGGEL. 7

Ferdinánd kisprintel a házból, beül a kocsiba,

megpróbálja elindítani, de meg se moccan. Bosszankodva

kiszáll, a sufnihoz rohan és kirángat egy régi

kempingbiciklit.

A bringa sincs túl jó állapotban, de talál hozzá pumpát

is, így elkezdi fújni a kerekeket.

Az ajtóban Mami jelenik meg, az unokáját figyeli.

MAMI

Te is két keréken végezted.

Ferdinánd fel se néz, csak pumpálja a kereket, úgy

válaszol.

FERDINÁND

Jó reggelt, Mami.

MAMI

Ne felejtsd el...

Ferdinánd a szavába vág.

FERDINÁND

Hozok bort.

A férfi kiegyenesedik, megrúgóztatja a bringát felpattan

rá, és tekerni kezdi. Menet közben visszakiált.

FERDINÁND

Jövök, ahogy csak tudok.

Mami csóválja a fejét.

8 KÜLSŐ. ÚTON-MONTÁZS. REGGEL. 8

Ferdinánd munkába igyekvő emberek között szlalomozik a

járdán, ezért a gyalogosok fújnak rá, néha lemegy az autók

közé, akkor ott DUDÁLNAK neki.

Elteker egy villanyoszlophoz kakáló kutya mellett, akit a

gazdája rángat, hogy menjenek már onnan.

Elmegy egy gyrosos mellett: JANICSÁR KEBAB - A PASÁK

KEDVENCE, a kajázó előtt iskolatáskás fiatalok hosszú sora

áll.

Ferdinánd egy templom mellett teker el, a templom falán

grafity: HA JÉZUS MAGYAR LETT VOLNA, MOST LONDONBAN

DOLGOZNA.

Egy zebrán teker át, amikor egy TAXIS, majdnem elüti,

összekiabálnak, mint múlt este, mikor ő ütötte majdnem el

a bringás nőt, csak most ő volt kerékpáron.

(CONTINUED)
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TAXIS

Barom!

FERDINÁND

Paraszt!

Elhajt egy útfelújítás mellett. Négy munkás áll

lapátokkal, egyik sem dolgozik. Három ásítozva támaszkodik

a lapáton, a negyedik párizsis zsemlét eszik.

Egy kéregető hajléktalan mellett teker el.

HAJLÉKTALAN

Csak pár forintot adj!

Ferdinánd le sem lassít.

Egy kocsmához ér Ferdinánd, ajtaja felett a cégér:

BÚEMÉSZTŐ. Itt Ferdinánd lelassít, órájára néz, majd

fejcsóválva továbbteker.

Ferdinánd egy beállványozott szobor mellett teker el, a

szobor letakarva, rajta tábla: RESTAURÁLÁS.

9 KÜLSŐ. AZ ISKOLA ELŐTT. REGGEL. 9

Ferdinánd az iskola sarkához érkezik. A sárga épületre

ráférne már egy felújítás. Ahogy az épület főbejáratához

közelít, hirtelen üvegszilánkokon hajt keresztül, a

bicikli mindkét kereke kilyukad.

Ferdinánd hitetlenkedve leszáll, mikor meglátja, hogy 3

iskolatáskás diák rajta NEVET, és gyorsan az épületbe

menekül. Az ő "diákcsínyüknek" lett Ferdinánd az áldozata.

Ferdinánd a lyukas kerekű bringát a falhoz támasztja és a

bejárathoz indul. Elsétál az iskola címere mellett. A

címer össze van firkálva, így az első T betű helyett NY

betű van írva piros tollal: NYOMORI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS GIMNÁZIUM.

Ahogy Ferdinánd a bejárathoz ér, a portánál megpillant egy

öltönyös, nyakkendős, kopasz fickót. Ez a HIVATALNOK (49)

intézi Ferdinánd kilakoltatási ügyét.

Ferdinánd azonnal visszahúzódik a bejárattól, az iskola

falához lapul. Az épület előtt parkoló autók között kiszúr

egyet, mely a BIZÁNC BANK logójával van ellátva.

Rövid tanácstalanság után, Ferdinánd szeme megakad egy kis

ablakon a földszinten. Az ablak méretéből fakadóan biztos

nem osztályterembe nyílik, sokkal inkább egy mosdóé lehet.

Ott be tudna surranni az épületbe.
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10 BELSŐ. BÜFÉ. REGGEL. 10

Ferdinánd bezuhan egy kis ablakon az iskola büféjébe. Az

enyhén molett, szép arcú büfésnő, RÓZSI (35), épp az ablak

alatt megy el, így Ferdinánd egy az egyben a nyakába

zuhan.

Mindketten a földre esnek. Ferdinánd a fizikailag

megerőltető mászástól és zuhanástól, Rózsi a

meglepettségtől nem tud megmozdulni, csak fekszenek egymás

mellett. A földön fekve egymásra néznek.

Ferdinánd most ismeri fel Rózsiban a bringás lányt, akit

előző nap, majdnem elgázolt. A büfés is felismeri

Ferdinándot.

RÓZSI

Látom, minden áron a fejébe

vette, hogy elpusztít.

FERDINÁND

Ne haragudjon... maga mit keres

itt?

Rózsi feltápászkodik.

RÓZSI

Ez a büfé. Én pedig az új büfés

vagyok, Rózsi. Itt dolgozom

mától. Maga mit keres itt?

Ferdinánd is feláll.

FERDINÁND

Én sok éve itt tanítok.

RÓZSI

A büfében mit keres?

FERDINÁND

Ja, kívülről azt hittem, ez wc

ablak, azért másztam be.

Rózsi tekintetén látszik, hogy a választ meglehetősen

aggasztónak tartja.

FERDINÁND

Úgy értem... Tehát a tanárok egy

jelentős része... bemászik

különböző ablakokon. Mindegy.

Farkas Ferdinánd, történelem.

Ferdinánd nyújtja a kezét.

RÓZSI

Farkas? Csak nem a híres

történész fia?

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Tudja, az alma nem esik messze...

csak megrohad.

Ferdinánd értetlenül megvonja a vállait. Elindulna. Rózsi

igyekszik feltartóztatni a férfit.

RÓZSI

És számíthatok még valami

meglepőre, mire készüljek?

FERDINÁND

Semmi extra, nagy szünetben az

alsósok közül feláldoznak egy

szűz lányt.

RÓZSI

Van az alsós lányok között, aki

nem szűz?

FERDINÁND

Jó kérdés. Utána fogok járni.

A büfé pultjánál hangos KRÁKOGÁSSAL, GYUSZI (42), az

igazgató véteti magát észre. A férfi pocakos, piros

pozsgás arcú, igazi "kiskirály" típus.

GYUSZI

No lám, kit látok óra húszkor a

büfében? Ferdinánd értsd már meg,

hogy itt nem árulnak alkoholt,

feleslegesen tepersz. És hitelre

sem lehet vásárolni.

Ferdinánd zavartan Rózsira néz, majd megvonja a vállait és

kilép a büféből.

GYUSZI

Vigyázzon ezzel az emberrel,

Rózsi, teljesen hibbant.

Rózsi a hirtelen beállt feszültséget igyekszik feloldani

egy kis hízelgéssel.

RÓZSI

Még szerencse, hogy maga itt van

és vigyáz rám, Igazgató úr.

Gyuszi magabiztosan elmosolyodik.

GYUSZI

Gyuszi. Szimplán, Gyuszi.

Az igazgató hidegen Ferdinándra néz.

(CONTINUED)
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GYUSZI

Menj már a diákjaidhoz, meddig

váratod még őket?

Ferdinánd megadóan feltartja a kezeit és elindul. Gyuszi

nyakkendőjét igazgatva a pultra hajol.

GYUSZI

Ha szabad megkérdeznem, mit

csinál egy ilyen elbűvölő...

Ferdinánd, ahogy távolodik végig a büfénél flörtölő párt

nézi, így nem veszi észre, hogy a mellette lévő wc-ből

kilép egy 8 éves enyhén duci, szemüveges KISLÁNY, és

Ferdinánd felborítja őt.

A lány a földre esve, SÍRNI kezd. Nagyon beütötte a

könyökét. Ferdinánd próbálja felsegíteni a kislányt, de

közben az őt dühösen néző Gyuszira is oda-odapillant.

Ferdinánd hiába próbálja vigasztalni a gyereket az csak

SÍR. A tanár mindenképpen meg akar felelni az őt szigorúan

néző igazgatónak, és kérdőn figyelő Rózsinak, ezért egy

gyors mozdulattal a nyakába kapja a lányt, és mintha ló

lenne, elkezd ÜGETNI vele az osztályterme felé. A lány

sírásból NEVETÉSBE vált.

Rózsi elmosolyodik. Az igazgató gyűlölettel néz utána,

majd visszanéz Rózsira, aki a mosolygásból hirtelen

szigorú arcra vált.

GYUSZI

Bocsánat, csak az apja miatt nem

építettem még le ezt a

félkegyelműt. Szóval egy ilyen

szépség...

Gyuszi nem tudja befejetni a mondatot, mert Ferdinánd

VISSZAÜGET a kislánnyal és egy másik folyosó felé

távolodik.

FERDINÁND

Mióta vagytok ti a másodikon?

A tanár eltűnik a folyosón a NEVETGÉLŐ lánnyal. Rózsi

kíváncsian pillant utánuk, majd észreveszi, hogy Gyuszi

nem fordult meg, és őt nézi, így gyorsan, bosszúsan

csóválni kezdi a fejét.

11 BELSŐ. OSZTÁLYTEREM. NAPPAL. 11

Ferdinánd belép az osztálytermébe. A tízedikeseknél

elszabadult a pokol. Teljes káosz fogadja.

(CONTINUED)
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A tanári asztalon két gyerek a tolltartóját ütőnek

használva ping-pongozik, hátul hat fiú focizik egy kis

labdával, a padokat ledöntve, arénává alakítva a teret. A

többiek a padokon ülnek és dumálnak, dobálóznak,

nevetgélnek.

Ferdinánd beérkezését a terembe észre sem veszik.

Ferdinánd egy darabig türelmesen mosolyog, hátha a diákok

maguktól lecsillapodnak, de láthatóan semmi eredménye

nincsen a várakozásnak.

Ekkor kezével MEGKOPOGTATJA a táblát. Semmi reakció. Majd

fölírja az aznapi dátumot a sarokba: 05.21.

Ferdinánd a terem ajtajához lép, és teljes erőből BEVÁGJA.

Senki nem figyel rá.

A tanár fejcsóválva hátraindul a focizókhoz. Belép a

labdás játékos elé, vállal kicsit félrelöki, majd felveszi

a labdát. A focinak vége. A diákok szemrehányóan néznek

rá. Az ALAPZAJ is kisebb lesz.

FERDINÁND

Megmondtam, hogy foci, csak az

udvaron van, nem?

Ferdinánd semmi választ nem vár, hanem a lasztit a nyitott

ablak felé hajítja, de nem találja el a nyitott részt, és

szanaszét töri a mellette lévő zárt ablakot. A

CSÖRÖMPÖLÉSRE teljes CSEND lesz a teremben. A földön lévő

szilánkokat nézik.

Ferdinánd megvakarja a tarkóját. Mellé. Nem így akarta.

FERDINÁND

Nyissátok ki a tankönyveket, ahol

abbahagytuk múlt órán.

Ferdinánd a tanári asztalhoz megy.

FERDINÁND

És szünetben kérjen valaki egy

seprűt.

A gyerekek elrendeződnek.

FERDINÁND

Mohács. Biztos emlékeztek már

általános iskolai

tanulmányaitokból is arra a

bizonyos mohácsi vészre... Már

akkor kialakult a legsúlyosabb

népbetegségünk, ami a mai napig

döntően határozza meg a

mindennapjainkat: a

megosztottság.
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CONTINUED: 14.

NORBI (18), az egyik srác, aki hátul focizott, idősebb a

többieknél, mert párszor már megbukott, az osztály kemény

fiúja, hatalmasat ÁSÍT és nyújtózkodik. A körülötte ülők

NEVETNEK.

Ferdinánd keresztbe teszi a kezeit, és hátradől a

székében. Felveszi a kesztyűt.

FERDINÁND

De látom van, aki ezt már

baromira unja. Nem csoda, ha

negyedszerre járnám az évet,

nekem is a könyökömön jönne ki.

Norbi, kérlek gyere ide mellém,

és oszd meg a többiekkel a

tudásodat Mohácsról.

Ferdinánd maga mellé mutat. Norbi kelletlenül feláll és

kivánszorog a táblához. Ferdinánd jelzi, hogy övé a terep.

NORBI

Mohácsnál... megszoptuk.

Az osztályban NEVETÉS.

FERDINÁND

Norbi, lenyűgözően tömörítesz.

Írj be egy karót.

Kinyílik az osztályterem ajtaja és Gyuszi lép be rajta.

Mikor a diákok meglátják, mindenki feláll a helyén. Gyuszi

után a Hivatalnok érkezik a terembe, Ferdinánd legnagyobb

döbbenetére.

GYUSZI

Az úr, téged keres.

Gyuszi előzékenyen félreáll.

FERDINÁND

Óra után állok rendel...

A Hivatalnok, mintha meg sem hallotta volna Ferdinándot.

HIVATALNOK

Hitelintézetünk három hónapja

hiába próbálja Önt elérni, a

tartozása meghaladja a...

Ferdinánd gyorsan a szavába vág, hogy ne a gyerekek előtt

mondja ki az összeget.

FERDINÁND

Pontosan tudom, hogy mennyi!

(CONTINUED)
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HIVATALNOK

Plusz késedelmi pótlék. A

türelmünk elfogyott. Ha a hónap

végéig nem rendezi maradéktalanul

a felhalmozott tartozását, úgy

jelzálogosítjuk a nevén lévő

ingatlant, és azonnali hatállyal

kilakoltatjuk.

Átnyújt egy papírt Ferdinándnak.

HIVATALNOK

Itt írja alá.

Ferdinánd szétnéz az osztályban, minden diák őt figyeli.

Norbi kéjesen elvigyorodik. A tanár megalázva, gyorsan

alákanyarintja a papírt.

A Hivatalnok átad egy másik papírt is Ferdinándnak.

HIVATALNOK

Ez az Ön példánya. Viszlát.

A férfi biccent és távozik.

GYUSZI

Folytassátok a munkát.

Gyuszi bezárja maga mögött az ajtót.

Az osztályban néma csönd. Mindenki a porig alázott

Ferdinándot figyeli. A tanár nem találja a szavakat, a

földet nézi.

Norbi a dátum alá felírja a hónap végi időpontot is.

05.31. Ferdinándnak 10 napja maradt.

NORBI

Tanár úr, egy piros pontért, nem

erre mondják, hogy veszett több

is Mohácsnál?

Páran KUNCOGNAK. Norbi a zsebébe nyúl, kiszed egy százast

és a tanári asztalra pöcköli.

NORBI

Szívesen adok a zsebpénzemből.

A százas gurul végig az asztalon, Ferdinánd az érmét nézi.

A pénz darab beleütközik az összecsukott történelem

könyvbe, és eldől. Ferdinánd tekintete a könyvre

terelődik, a borítóján az ARANYSZARVAS ágaskodik.



16.

12 BELSŐ. BÜFÉ. NAPPAL. 12

Ferdinánd táskájával a hóna alatt a kijárat felé

igyekszik. Rózsi épp zárná a büfét, de a redőny beakadt,

nem tudja lehúzni, egy széken állva rángatja

eredménytelenül. Észreveszi az elmenőfélben lévő

Ferdinándot.

RÓZSI

Ferdinánd!

A férfi észreveszi a redőnyön lógó nőt.

RÓZSI

Segítene bezárni?

Ferdinánd kelletlenül odamegy. Ő szék nélkül is eléri a

redőnyt.

FERDINÁND

Hol az állandó igazgatói támasza?

Létrát hoz a karbantartóktól?

RÓZSI

Törökfürdőben. Ma csak kettőig

dolgozott.

FERDINÁND

Ha én lennék a diri, be sem

járnék.

Ferdinánd egyre erősebben rángatja a redőnyt, mindenféle

eredmény nélkül.

RÓZSI

Hallottam mi történt... tudom nem

nagy segítség, de itt mindig fog

tudni fogyasztani, ha úgy

gondolja...

Ferdinánd elkerekedett szemekkel néz Rózsira.

FERDINÁND

Nem fogok alamizsnát koldulni!

Rózsi mentegetőzne.

RÓZSI

Én nem úgy...

FERDINÁND

De örülök, hogy maga ilyen jól

fekszik a drága igazgatónknál,

hogy megengedheti ezt a kis

adakozó luxust magának! Ha

mindenképpen szívességet akar

tenni, Gyuszi biztos örömmel áll

rendelkezésére!

(CONTINUED)
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A férfi olyan erővel rántja meg a redőnyt, hogy az egy

csapásra levágódik. Ferdinánd táskája a földre zuhan és

szétszóródik a tartalma. Tankönyvein kívül a kémia

szertárból ellopott nagyító, mérleg, gumikesztyűk

szóródnak szét.

A férfi zavartan a táskájáért hajol.

RÓZSI

Hát igaz, Ön nem beszámítható.

FERDINÁND

Maga még itt sokra viszi!

Ferdinánd idegességében, fel sem vesz mindent, ami a

földre szóródik, hanem azonnal távozik.

Rózsi dühösen néz utána, mikor meglátja a földön Ferdinánd

kabaláját, ami szintén kiesett a táskából. A nő felveszi a

kopott katonát.

13 KÜLSŐ. FERDINÁNDÉK HÁZÁNÁL. NAPPAL. 13

Ferdinánd bringáját tolva, kezében egy rekesz borral

hazaérkezik. A lyukas kerekű biciklit hozzálöki a

totálkáros autóhoz és a sufniba megy.

Pár másodpercnyi TÚRÁS hang után, egyik kezében egy

hatalmas fűrésszel, másikban a borokkal belép a házba.

14 BELSŐ. ELŐSZOBA - NAPPALI. NAPPAL. 14

Mami, ahogy szokott közvetlenül a tv előtt ül, és a

képernyőt bámulja. Ferdinánd rögtön hozzácsörtet, elé

teszi a rekeszt a borokkal.

FERDINÁND

Egészségedre! Fáradt vagyok,

lefekszem, ma már ne zavarj!

Ferdinánd ott hagyja nagyanyját és a szobájába indul.

MAMI

Délután öt van!

FERDINÁND

Jó éjt!

15 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. NAPPAL. 15

Ferdinánd egy dobozból gumilepedőt terít az ágyára, a

földre pedig nejlonokat. Felhúzza a gumikesztyűt. A dobozt

az ágy alá tolja.
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A szekrényhez lép, és kihúzza az állatot. Ráfekteti az

ágyra. A fűrészt az ágyhoz támasztja. Megvizsgálja a

testet. A délutáni nap gyönyörűen csillog az állat

aranyszínű szőrén. Ezt látva Ferdinánd behúzza a függönyt

a szobájában, felkapcsolja az éjjeli lámpát.

Kezében egy konyhakéssel az ágyra térdel. A szarvas jobb

mellső lábát megemeli. Ekkor halk HORKOLÁSRA lesz

figyelmes.

Ferdinánd először nem is érti, hogy honnan jön a hang.

Majd lassan az állathoz hajol. Mintha lélegezne. Ferdinánd

kezével gyorsan próbál kitapogatni a szarvason valami

pulzus félét, de nem tudja pontosan hol kell keresni. A

nyakát nyomkodja.

Ekkor a szarvas váratlanul kinyitja a szemeit. Ferdinánd

megijed, és ORDÍTVA hátraugrik. Az állat álmosan forgatja

a szemét, a szobát szemléli.

Ferdinánd kicsit tehetetlenül áll, majd felveszi a

párnáját és a szarvasra ugrik, fojtani kezdi az állatot. A

szarvas nem nagyon ellenkezik, hamar mozdulatlan marad.

Ferdinánd a fején fekszik, nem tudja, hogy végzett-e az

állattal, vagy sem. Óvatosan felemeli a párnát. A szarvas

nem mozdul.

Ferdinánd megkönnyebbülve hátradől, mikor az állat újra

kinyitja a szemeit. Ferdinánd újra megijed.

FERDINÁND

A rohadék életbe!

Ferdinánd felkapja a konyhakést, majd rövid hezitálás után

elhajítja, és felveszi a fűrészt.

FERDINÁND

Sajnálom, öreg.

Ferdinánd felemeli a kezét és a szarvas felé hajol.

SZARVAS

Sose sajnáld pajtás!

Ferdinánd megdermed a mozdulat közben. Lassan, értetlenül

hátrál. A szemeit forgatja, bizonyosságot keres, hogy jól

hallotta-e, hogy egy kellemes bariton hangon, szép

kiejtéssel, tényleg megszólalt az előtte fekvő állat.

Az állat szemei nyitva, és Ferdinándot nézi.

A tanár egy gesztussal megnyugtatja magát, hogy semmi

ilyen nem történt. És újra a szarvas felé lép.

SZARVAS

Kicsit elaludtam a nyakam...

(CONTINUED)



CONTINUED: 19.

Ferdinánd döbbenten hátralép, kifordul a kezéből a fűrész,

de nem ejti le.

FERDINÁND

Megtébolyodtam.

SZARVAS

Csak megkeseredtél. Előfordul.

Ferdinánd bizonytalanul a szarvasra mutat, aki kérdőn néz

rá.

SZARVAS

Bocs, tudod, ha stressz ér, akkor

hajlamos vagyok hosszabb időre

kidőlni. Bealszom. Nem is

emlékszem, hogy kerültem ide.

FERDINÁND

Baszki.

SZARVAS

Nekem mondod? Arra emlékszem,

hogy át akartam menni egy

úttesten, mert arra találtam sok

cefrét a minap, és, ahogy megyek

át, látom azt a két erős fényt.

Gondoltam motorosok, megállok,

aztán elhúznak mellettem... most

meg itt vagyok.

A szarvas lassan rúgózni kezd az ágyon.

SZARVAS

Klassz, puha. Tied?

FERDINÁND

Ja.

SZARVAS

Hát hallod, te sem ereszted bő

lére, de sebaj. Te találtál rám,

idehoztál, gyógyítgatsz? De cuki

vagy!

Szarvas észreveszi a Ferdinánd kezében lógó fűrészt.

SZARVAS

Az mi?

FERDINÁND

Ez? Fűrész.

SZARVAS

(teljesen ártatlanul)

Mire készülsz?

Ferdinánd még mindig szinte fel sem fogva a szituációt.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Megnyúzlak.

A szarvas gyanakodni kezd. Bizalmát vesztve.

SZARVAS

Élve akartál megnyúzni?

Ferdinánd bizonytalanul megcsóválja a fejét.

FERDINÁND

Halva.

A szarvas hirtelen felpattanna, hogy meneküljön, de a

mellső lábai eléggé fájnak, és a puha ágyról, amúgy sem

tud felugrani, így Ferdinánd gyorsan rá tud feküdni, és a

fűrészt a torkához szorítja. Innentől nagyon gyors,

feszült, suttogós a párbeszédük.

SZARVAS

Ne csináld ezt!

FERDINÁND

Nincs más választásom!

SZARVAS

Mindig van más választás!

FERDINÁND

Te vagy az egyetlen esélyem,

megnyúzlak, egy rahedli pénzt

kapok érted!

SZARVAS

Engedj el!

FERDINÁND

Isteni mázli, hogy elcsaptalak,

ezt muszáj kihasználnom.

SZARVAS

Segítek, kitalálunk valamit!

FERDINÁND

Kirámoljuk együtt a sarki

zöldségest? Nekem azonnal pénzre

van szükségem!

SZARVAS

Erezd el a fantáziád, csodaállat

vagyok!

Ferdinánd nagyon elszántan.

FERDINÁND

Az egyetlen esélyed lenne, ha

visszarepítenél a múltba.

(CONTINUED)
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SZARVAS

Oké.

Ferdinánd értetlenül néz.

FERDINÁND

Nem hiszek neked.

SZARVAS

Egy beszélő, szarvas vagyok. Az

arany. Pont az időt ne tudnám

megbuherálni?

FERDINÁND

Visszamegyünk egy hetet, vagy

kettőt, és megelőzzük, hogy így

elfajuljanak a dolgaim?

SZARVAS

Amennyit akarsz.

Ferdinánd kicsit visszahátrál, a fűrészt is leengedi.

SZARVAS

Visszamehetsz. Segíthetsz

magadon.

Ferdinánd eltűnődik.

16 KÜLSŐ. FERDINÁNDÉK HÁZA ELŐTT. NAPPAL. - ÁLOM. 16

A Hivatalnok lép Ferdinánd elé, és mosolyogva széttépi a

jelzálog szerződést, kedvesen megrázza a kezét a bambán

mosolygó Ferdinándnak, beszáll a kocsiba és integetve

elhajt.

FERDINÁND

(csak hang)

Megmaradna a ház.

Ugyanott vagyunk, de a rossz állapotú ház helyett, egy

nagyon modern családiház áll, gondozott gyep. Sugárzik az

épületről a gazdagság. Ferdinánd a kovácsoltvas kerítése

előtt áll, és mosolyog.

FERDINÁND

(csak hang)

De lehetne nagyobb ház is.

17 KÜLSŐ. TENGERPATI VILLA. NAPPAL. - ÁLOM. 17

Egy kétszintes villát látunk a tengerparton. Ferdinánd

fürdőruhában mosolyog, kezében egy koktél, gyönyörű

verőfényes napsütésben. Halljuk a tenger ZÚGÁSÁT.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

(csak hang)

Nagyobb ház, jobb helyen.

18 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. NAPPAL. 18

Ferdinánd a szobában teljesen belemerült a gondolataiba.

FERDINÁND

De lehetne ez a hely jobb...

A tanár a Szarvasra néz, kezd lelkesedni.

FERDINÁND

Bárhova visszamehetek?

SZARVAS

Hova szeretnél?

Ferdinánd eltűnődik.

19 KÜLSŐ. UTCA. NAPPAL. - ÁLOM. 19

Norbi arcát látjuk nagyon közelről, gonoszul elmosolyodik.

Egyre nagyobb rálátsunk lesz az utcára, sorra jelennek meg

a karakterek, ahogy tágul a látkép.

Egy hosszú sorban állnak egymás mellett, Norbi, Gyuszi,

Hivatalnok, Mami még 60 évesen, Taxi sofőr, az ásítozó

munkások az utcáról, a Hajléktalan, járókelők, rendőrök,

diákok, skinheadek, susogós gatyás suttyók, pár

hajtáspajtás, egyszerű, megtört, unott arcú ügyintézők,

pár részeg, néhány kialvatlan doktor, utcaseprők,

postások, elhízott asszonyság, ócska, régi ruhába bújt

idős emberek.

Az első sor egy óriási transzparenst feszít ki maga elé,

rajta felirat: VESZETT TÖBB IS MOHÁCSNÁL.

A tömeg lassan lépdel, velük szemben egyedül Ferdinánd

áll, kitartja a kezét, hogy feltartóztassa őket, de a

tömeg meg sem látja, és eltiporja a tanárt.

20 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. ESTE. 20

A tanár végignéz a hadvezér portrékon a falán.

FERDINÁND

1526. augusztus 29. Mohács?

SZARVAS

Wow! Hát nem aprózod el. És ez

neked miért lesz jó?

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Nekem? Mindenkinek! Megelőzhetem

a csatát, nem lesz "Mohácsunk"!

Életben marad a király, nem

hullik darabjaira az ország...

Rendet tehetnék a fejekben...

SZARVAS

Hát azt nem tudom, hogy...

Ferdinánd rászorít kezével a fűrész markolatára.

SZARVAS

Oké. Visszamehetsz. De utána

elengedsz engem!

FERDINÁND

Mik a szabályok?

21 KÜLSŐ. MEZŐ. NAPPAL. 21

Ferdinánd paraszt ruhában rohan a mezőn, őt egy lovas

török üldözi, mögé ér, és átszúrja a testét egy

lándzsával.

SZARVAS

(csak hang)

Addig maradsz a múltban, amíg meg

nem halsz. Ha elpatkoltál

visszakerülsz a mába. Pontosabban

a holnap reggelbe. Tehát az idő,

itt sem áll meg. Te az ágyadban

fekve ébredsz.

Ferdinánd áll a mezőn és egy tőrrel szíven szúrja magát.

Lassan összerogy.

FERDINÁND

(csak hang)

Bárhogy meghalhatok?

Ferdinánd a sárban fekszik 7 disznó támad rá és

marcangolni kezdik a földön vergődő, férfit.

SZARVAS

(csak hang)

Bárhogy. Nem számít. Amikor

meghalsz, a jelenben leszel.

Az idős Ferdinánd ül egy fa alatt, hosszú szakálla van,

egy almát majszol az árnyékban, botja a fának támasztva.

FERDINÁND

(csak hang)

És, ha ott élem le az életemet?

Látjuk, hogy az idős Ferdinándra rádől a fa.

(CONTINUED)
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SZARVAS

(csak hang)

Akkor is meghalsz csak később.

Ferdinánd egy géppisztollyal sorozza a janicsárokat, akik

nem győznek meghalni.

FERDINÁND

(csak hang)

És mik a lehetőségeim?

22 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. NAPPAL. 22

Abban a pozícióban állnak, amiben ott hagytuk őket.

SZARVAS

Csak, ami ott adódik. Egy leszel

közülük.

Ferdinánd helyeslően elbiggyeszti a száját.

SZARVAS

De utána, engem elengedsz. Igen?

Ferdinánd elszántan bólint.

SZARVAS

Hajolj előre, fogd meg a

térdeidet, és hunyd le a szemed.

FERDINÁND

Miért is?

SZARVAS

Hogy visszamenj. Sajnos nem

vagyok egy időgép. Ha vissza

akarsz menni, akkor repülnöd

kell, általam.

FERDINÁND

Fejbe akarsz rúgni?

SZARVAS

Vissza akarsz jutni?

FERDINÁND

Nem vagyok normális...

Ferdinánd a szoba ajtajához lép, és kulcsra zárja az

ajtót. A kulcsot beteszi az éjjeliszekrény fiókjába.

Gyanakvóan figyeli a szarvast. Az állat állja a

tekintetét.

Ferdinánd lassan előre hajol, megfogja a térdeit és

lehunyja a szemét. A szarvas bekészül, szemmel méregetni

kezdi a távolságot közte és Ferdinánd feje között.

(CONTINUED)
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Ferdinánd kicsit félve kinyitja az egyik szemét. A szarvas

fenekét látja, ahogy jobb lábát lassan felemeli.

FERDINÁND

Várj csa...

Ferdinánd nem tudja befejezni a mondatot, mert a szarvas

irtózatosan fejbe rúgja, amitől Ferdinánd a szoba faláig

repül és kifekszik.

Sötét.

23 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 23

Ferdinánd egy mezőn áll, hatalmas előtte a por, szinte nem

lát semmit, hunyorít, a szemét dörzsöli. Lassan a por

feloszlik, és látjuk, hogy egy tág, nyílt mezőn áll.

Ferdinánd lenéz a lábaira, és megrémül a látványtól. A

kornak megfelelő felszerelésben áll.

A rémülettől FELORDÍT. A váratlan ordításától pár mellette

álló katona megijed és ők is felordítanak, amitől

Ferdinánd pluszban megijed és újra ordít, ez megismétlődik

párszor, mikor ismét egy lovas vágtat el előttük, hatalmas

port verve fel. Eloszlik a por, Ferdinánd kiáll a sorból

és végignéz a seregen.

A tűző napon, egy hosszú sorban rengeteg felfegyverkezett

katona áll, szigorú rendben. Ferdinánd realizálja, hogy

valóban visszakerült az időben.

Az örömtől, a meghatottságtól és a döbbenettől, könnyezni

kezd. Egyszerre nevet és sír, hitetlenkedve forgolódik, és

egyre hangosabban RÖHÖG és ZOKOG. A mellette állóknak kezd

egyre furcsább lenni a viselkedése. Bizalmatlanul néznek

rá.

Ferdinánd lassan észleli, hogy őt figyelik.

FERDINÁND

Ne haragudjatok, kultúrsokkot

kaptam bassza meg.

Teljesen értetlen tekintetekkel találkozik.

FERDINÁND

Mohácsnál vagyunk, nem?

A katonák zavartan néznek egymásra.

FERDINÁND

Mohács, értitek, Mohács! Nem?

Senki nem érti, hogy ez miért olyan jó. De az egyik katona

bizalmatlanul bólogat, hogy Ferdinándnak igaza van.

Ferdinánd megerősítőleg rámutat a katonára.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Na látjátok!

Ferdinándnak leesik lassan a tantusz. Az arcára fagy a

mosoly. Ez Mohács... itt hamarosan vér fog folyni.

Ferdinánd kiront a sorból. Hátramegy a katonák között.

Megpillantja a férfit, aki elvágtázott előtte. Most is

lován ül. Goromba arcú, szakállas férfi, az arcán

keresztbe egy mély vágással. Ferdinánd int neki, és felé

siet. A lovas gyanúsan méregeti.

FERDINÁND

Testvérem! De jó, hogy

megláttalak. Farkas Ferdinánd

vagyok, és amilyen gyorsan csak

lehet, beszélnem kéne a

királlyal.

Ferdinánd békésen néz a lovas férfira, akinek semmilyen

érzelem nem olvasható le az arcáról. Ferdinánd türelme,

némi értetlenségbe csap át.

FERDINÁND

Tudom, szokatlan a kérés, de

muszáj lenne beszélnem a

királlyal, különben itt elég

komoly gubanc lesz.

A férfi arcizmát sem rándítja. Ferdinánd még bizalmasabbra

vált.

FERDINÁND

Nézd, olyan tudással rendelkezem,

amiről ti nem is álmodtok. Nem

tudom ki vagy, de a statisztika

alapján feltehetőleg pár óra

múlva halott leszel. Mint itt

mindenki más is. Szinte. Többek

között a király. De, ha most

segítesz nekem, és a királyod elé

kísérsz, akkor lehet még némi

esély. Bízz bennem, testvérem.

A katona a füle botját sem mozdítja.

FERDINÁND

Figyelj, öcsém! Eddig nagyon sok

oka volt, hogy itt tragédia

történt, de most csak te leszel

az. A törökök mindenkit szét

fognak szedni. Elsöpörnek minket,

mint a döglött legyet,

végérvényesen megpecsételődik az

egész nemzet sorsa!

(CONTINUED)
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A lovas katona lenyúl és nyakánál fogva megemeli

Ferdinándot. Mivel a tanár elég magas, így alig emelkedik

el a földtől. A lovas a katonák elé vonszolja az enyhén

fulladozó férfit és ott a földre löki.

LOVAS KATONA

Most beszélj!

Ferdinánd feltápászkodik, leporolja magát. Lelkesen veti

bele magát újra a feladatába.

FERDINÁND

Hatalmas török túlerő közeledik,

és itt majdnem mindenkit le

fognak vágni, azt magyaráztam a

lovas úriembernek...

Ferdinánd nem tudja befejezni a mondatot, mert a lovas

katona, kardjával hátulról átszúrja Ferdinánd testét, aki

meglepve hörgicsél.

LOVAS KATONA

(a katonáknak üvöltve)

Így jár minden gyáva kutya!

Vesszen a török fattyja egy

szálig!

A katonák a hörgő tanárt nézik, de az arcukról inkább

félelem olvasható le, mint elszántság.

Ferdinánd szólásra emelné az ujját, de már csak vér bugyog

ki a szájából. Összeesik.

24 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. REGGEL. 24

Ferdinánd az ágyában fekve ébred, fejét fogja, úgy sajog

neki. Halkan nyöszörög. Kinyitja a szemeit. A szarvas

unottan ücsörög a szekrényében.

SZARVAS

Na, nyertünk?

Ferdinánd ki sem tudja nyitni a szemét, csak hunyorít.

FERDINÁND

Szétszakad a fejem.

SZARVAS

Kár, majd elmúlik az iskolában.

Azt hiszem késésre állsz.

Ferdinánd az órára pillant. 07:57

FERDINÁND

A jó francba.

(CONTINUED)
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A tanár gyorsan öltözködni kezd. A Szarvas is

szedelőzködik. Ferdinánd fenyegetően rámutat.

FERDINÁND

Te meg se mozdulj, patás!

SZARVAS

Mi van?

FERDINÁND

Itt maradsz!

SZARVAS

Lószart! Megegyeztünk.

FERDINÁND

De nem ebben! Nem is történt

semmi, honnan tudjam, hogy

tényleg történt valami, mi?

Ferdinánd felöltözött, és a beszélgetés alatt,

folyamatosan keresgél, zsebeit tapogatja. Egyre

kétségbeesettebben.

SZARVAS

Ennyit ér a szavad?

FERDINÁND

Szállj le a szavamról!

Hazajöttem, lerendezzük.

Ferdinánd az egy nappal korábban viselt ruháiban túr.

FERDINÁND

Hol a kis katonám?

Szarvas csalódottan fújtat egyet. Ferdinánd az ágy alól

kihúz egy dobozt, egy láncot vesz ki belőle, és a

meglepett állat szarvát áthurkolja, és hozzáköti az ágy

lábához. A Szarvas Ferdinándra vicsorít, aki kimegy a

szobából.

25 BELSŐ. ELŐSZOBA - NAPPALI. REGGEL. 25

Ferdinánd kulcsra zárja az ajtaját. Mami, mint rendesen a

tv előtt gubbaszt. Ferdinánd nagy levegőt vesz, és belép

hozzá a szobába.

FERDINÁND

Mami, nem láttad a kabalámat?

MAMI

Hogy?

(CONTINUED)
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FERDINÁND

A kis katonámat, nem találtad meg

valahol?

MAMI

Azt a szart?

Ferdinánd rálegyint Mamira és kifelé indul.

MAMI

Apád is azt a fost szorongatta

non-stop. Itt volt az ideje, hogy

eltűnjön.

A bejárati ajtó hangos CSAPÓDÁSA jelzi Ferdinánd

távozását.

26 BELSŐ. OSZTÁLYTEREM. NAPPAL. 26

Ferdinánd lép be az osztályterembe. Zavartan az órára néz

a falon. 20 percet késett. A diákok persze észre sem

veszik, hogy bejött. A fiúk mandarinnal kidobosóznak,

néhány lány hangosan ZENÉT HALLGAT, páran valami magazint

lapozgatnak. Norbi épp kicsavarja egy alacsony szemüveges

fiú karját, aki torz arccal JAJGAT a szorításában.

Ferdinánd sóhajt és a táblára néz. A táblán két dátum

szerepel. 05.22, az aznapi. És 05.31, Ferdinánd

határideje. A tanár tekintete elkomorul, ekkor összeakad a

nézése a szemtelenül mosolygó Norbival.

Ferdinánd a tanári asztalhoz ül. Mikor leült érzi, hogy

ráült valamire, óvatosan benyúl a feneke alá, és egy

megrágott májkrémes kenyeret vesz elő. Dühösen Norbira

néz.

NORBI

Szűkebb időkre. Gondoltam.

Páran NEVETNEK Norbi pimaszságán, de Ferdinánd nem is

reagál. Táskájából könyveket vesz elő, és tanulmányozni

kezdi őket. Minden könyv a Mohácsi csatával foglalkozó

elemzés.

A diákoknak furcsa lesz Ferdinánd viselkedése, de nem

törődnek vele, mindenki teszi tovább a saját dolgát. A

hangos alapzajban Ferdinánd nem tud koncentrálni, a

táblához megy, és nagy nyomtatott betűkkel ráírja:

SZABADFOGLALKOZÁS.

Ahogy felírta a szót teljes, értetlen CSEND lesz a

teremben.

FERDINÁND

Le lehet menni az udvarra.

A diákok összesúgnak, tanakodnak, hogy mit csináljanak.

(CONTINUED)
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NORBI

Ez csapda.

Ferdinánd lemondóan megcsóválja a fejét.

FERDINÁND

Reménytelenek vagytok. De már

dolgozom az ügyön.

Ferdinánd táskájával kisiet a teremből.

27 BELSŐ. TANÁRI. ESTE. 27

Ferdinánd az ütött-kopott tanáriban ül az asztalánál. Egy

halom kiolvasott könyv felstócolva Mohácsról. Egy vastag

könyvet lapozgat. Borítóján felirat: FARKAS RIHÁRD -

MOHÁCSI JEGYZETEK.

A tanáriban senki más nincs, csak Ferdinánd asztalánál

világít egy kislámpa. A sarokban egy akvárium. Ferdinánd

néha jegyzetel valamit egy lapra. Mellette egy térkép,

amit ő rajzolhatott, látszik, hogy a seregek állásai

vannak rajta jelölve.

Egy másik lapon zászlók és címerek vannak kigyűjtve. Török

Bálint, Ráskai Gáspár, Tomori Pál.

Ferdinánd nyújtózkodik egy hatalmasat, közben a szemközti

falon meglátja az iskola címerét, benne Tomori Pál képét.

Feláll, a képhez megy, közelebbről vizsgálja, majd leszedi

a címert a falról.

Nyílik a tanári ajtaja, cigarettázva Gyuszi lép be a

szobába. Ferdinánd megijed, és a háta mögé dugja

ösztönösen a címert. Gyuszi is meglepődik, hogy

Ferdinándot látja meg.

GYUSZI

Kilakoltattak és itt akarsz

csövezni. Felejtsd el.

FERDINÁND

Továbbképzés.

Gyuszi, ahogy felfogja mit mondott Ferdinánd RÖHÖGÉSBEN

tör ki.

GYUSZI

Te meg a továbbképzés? Le akarod

nyúlni az osztálypénzeket, vagy

mi a szar van? Mi van a kezedben?

Ferdinánd megmutatja a címert, amit a háta mögött

rejtegetett.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Leporoltam.

Visszaakasztja. Gyuszi fürkészi a tanárt, az asztalára

néz, de csak a sok könyvet látja, kivételesen nem tud

belekötni.

FERDINÁND

Te, hogy hogy ilyen későn? Ide

jársz dohányozni?

GYUSZI

Mi közöd hozzá? Rám nem

vonatkoznak a szabályok,

Ferdinánd. Itt én vagyok a

király, oké?

Ferdinánd megadóan felemeli a kezét és a helyére ballag.

GYUSZI

A tegnap este után, ma amúgy is

muszáj dolgoznom. Az új büféssel

voltam... hogy is hívják.

FERDINÁND

Rózsi?

GYUSZI

Az.

Gyuszi az akváriumhoz megy, felgyűri az inge ujját, és

vadászni kezd az aranyhalra, míg beszél.

GYUSZI

Micsoda egy mocskos kéjenc. Egy

telhetetlen, mohó, faszszivattyú.

Nekem már semmi erőm nem volt, de

ő még mindig azt ordította, hogy

büntess meg, adj még egy rovót

Igazgató úr!

Elkapja a halat és kiemeli a vízből. A hal csapdos a

szorításában.

GYUSZI

Szar lehet kiszolgáltatottnak

lenni.

Ferdinánd nem tudja továbbhallgatni Gyuszit, feláll és

kifelé indul.

GYUSZI

Mindenevőnek tűnik, te is

bepróbálkozhatnál...

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Jó munkát. Vigyázz a szálkákkal.

Az ajtóban Gyuszi beéri Ferdinándot, és megfogja az ajtót,

Ferdinánd nem fér ki.

GYUSZI

Eltiporlak.

Gyuszi elmosolyodik, barátságosan megveregeti Ferdinánd

vállát, csípőjét, és kinyitja az ajtót. Közben az

aranyhalat Ferdinánd zakózsebébe ejti. A tanár nem veszi

észre, a gesztust nem érti, kimenekül.

28 KÜLSŐ. SZOBORNÁL. ESTE. 28

Ferdinánd hazafelé igyekszik, a szobor mellett halad el,

mely korábban restaurálva volt. Most egy EMLÉKMŰ, MELY A

TÖRÖKÖK 150 ÉVES URALMÁNAK ÁLLÍT EMLÉKET. Jön vele szembe

egy biciklis. Rózsi az. Megismerik egymást, és mindketten

lassítanak. Ferdinánd bosszúsan grimaszol egyet, nem akart

összefutni a nővel.

RÓZSI

Jó estét! Gyalog?

FERDINÁND

Így is közveszélyes vagyok,

nyugi. Jó éjt.

Ferdinánd továbbindul.

RÓZSI

Ferdinánd! Sajnálom, amit a

büfénél mondtam.

A tanár kelletlenül megfordul.

FERDINÁND

Úgy nézek ki, mint, aki dumálni

akar?

Ferdinánd széttárja a karjait, mintha választ várna, de

saját maga folytatja.

FERDINÁND

Na ugye.

Újra elindul. A lány utána szól.

RÓZSI

Csak szólni akartam, hogy

találtam egy kopott kis katona

figurát...

(CONTINUED)
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A lány mosolyogva abbahagyja a mondatot, tudja, hogy célt

ért. Ferdinánd megtorpan. Lehunyja a szemeit egy rövid

időre, majd visszafordul.

FERDINÁND

Hát... ha visszaadná. Azt

megköszönném.

RÓZSI

Nem messze lakom, a legjobb, ha

most felugrik érte.

Ferdinánd összeráncolja a szemöldökét, az invitálásra

Gyuszi szavai jutnak eszébe. Hezitál.

RÓZSI

Ha nem ennyire fontos...

A nő szavába vág.

FERDINÁND

De! Menjünk.

Rózsi a fejével int, hogy kövesse őt Ferdinánd, és tolni

kezdi a bringát. A férfi a nő háta mögött bosszúsan

belerúg a szoborba, és utána indul.

29 BELSŐ. RÓZSI LAKÁSA. ESTE. 29

Rózsi villanyt kapcsol a lakásban. Pici másfél szobás

lakás. Őrületes nagy kupival, de a lakás egyáltalán nem

lányos, sőt. Leginkább a Hadtörténeti Múzeum raktárára

hasonlít, ahol a selejtes holmikat tartják. Lépni alig

lehet.

RÓZSI

Pardon, mára nem vártam vendéget.

FERDINÁND

Azt gondolom.

RÓZSI

Hogy?

Ferdinánd megcsóválja a fejét, hogy nem fontos, majd egy

gesztussal mutatja, hogy, ha megkapná a kabaláját, ő menne

is.

RÓZSI

Persze. Valahova... ide tettem.

Egy íróasztalon kapirgál. A tanár a zsebeibe nyúl, és

valami furcsát érez az egyikben. Kihúzza az arany halat,

ami még mindig csapkod picit. Bosszúsan néz rá, és gyorsan

visszadugja a zsebébe. Megpillant az egyik sarokban egy

eltört pallost.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Az egy kard?

Rózsi odanéz.

RÓZSI

Olyasmi. Fiú tesókkal nőttem fel.

Rózsi megtalálja a figurát, Ferdinándnak adja.

RÓZSI

Tessék. Ez egy különleges kabala,

honnan van?

Ferdinánd megvonja a vállait, láthatóan nem kíván

társalogni. Bólint, hogy köszöni, és kifelé indul.

RÓZSI

Jön eggyel.

Ferdinánd meglepve visszafordul.

RÓZSI

Tartozik egy szívességgel, a

figuráért cserébe.

A férfi kérdőn felhúzza a szemöldökét, majd a zsebébe

nyúl, kiszedi az arany halat és Rózsi felé nyújtja.

FERDINÁND

Tessék.

Rózsi ledöbben. Mosolyogva veszi el.

RÓZSI

Hoppá. Beszél is?

Ferdinánd arca elkomorul.

FERDINÁND

Hát semmin nem lepődnék meg.

Rohanok.

Kilép a lépcsőházba, hívja a liftet. Rózsi a küszöbig

követi.

RÓZSI

Egy kávét... esetleg.

Megérkezik a lift, szétnyílik az ajtó. Egy huszonéves srác

rágózik a liftben unottan. Ferdinánd beszáll.

FERDINÁND

Hát maga aztán tényleg nem

válogatós. Én nem érek rá!

A fiúra néz mellette.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Esetleg te elszórakoztathatnád ma

este a hölgyet, úgy látszik

nagyon magányos.

A srác végigméri Rózsit és kajánul elvigyorodik. A lány

leforrázva áll. A liftajtó bezáródik.

30 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. ESTE. 30

Ferdinánd a szobájában áll, a lánc, amivel a Szarvast

kikötötte, az ágy lábától a szekrénybe vezet. Lassan

kinyitja a szekrényajtót. A Szarvas bent ül. Egyik hátsó

lábával, meghúzza a nyitott ajtó szárnyat, és BEVÁGJA azt.

Ferdinánd gyorsan újra kinyitja. Az állat megint bezárná,

de Ferdinánd elkapja az ajtót, és ellen tart.

FERDINÁND

Befejeznéd a gyerekeskedést?

A Szarvas látványosan nem figyel oda. A szekrény falát

nézegeti.

FERDINÁND

Hé, Patás!

A Szarvas úgy tesz, mintha hallott volna valamit, de aztán

rájön, hogy tévedett. Ferdinánd leszedi a láncot az

állatról.

FERDINÁND

Tudom, hogy hallasz.

SZARVAS

Mú.

FERDINÁND

Segíts újra visszamennem.

SZARVAS

Hazudtál!

FERDINÁND

Te meg tisztességtelen alkut

ajánlottál!

SZARVAS

Én?

FERDINÁND

Tudtad, hogy rögtön meghalok

Mohácsnál, és nem érek el semmit!

Egyre jobban belelovalják magukat a vitába, a végén szinte

üvöltenek.

(CONTINUED)
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SZARVAS

De nem is én mondtam, hogy oda

menj vissza! Azt mondtam menj

vissza egy hetet, te meg fogod

magad és visszatakarodsz 5

évszázadot?

FERDINÁND

Mert, ha már van egy ilyen

lehetőség, azt meg kell ragadni!

Nem érted? Hosszú évek

sikertelensége rohasztja a

vérünket, mi már tehetetlenek

vagyunk!

SZARVAS

Baromság!

FERDINÁND

Te vagy a baromság!

SZARVAS

Nem tárgyalok veled!

Ferdinánd elhallgat. Felveszi a fűrészt az ágy mellől.

FERDINÁND

Jó. Akkor visszatérek az eredeti

tervhez.

A Szarvas sem áll ölbe tett kézzel, az ajtóhoz ugrik,

megpróbálja kirúgni, de nem sikerül neki, majd a pici

szobában Ferdinánddal kergetik egymást. A fűrész többször

összecsattan az állat agancsával.

A Szarvas egy gyors fejmozdulattal kiragadja az agancsába

ragadt fűrészt Ferdinánd kezéből, és a férfi felé bök.

Ferdinánd azonban lehajol és hátulról fojtani kezdi az

állatot. Rövidebb rodeózás után Ferdinánd a földre zuhan.

Az állat szarvával a torka felé szúr. Ferdinánd felkapja a

fűrészt és sikeresen az állat gigájához szorítja. Patt

helyzetben LIHEGNEK. Egyetlen mozdulattal kiolthatják

egymás életét. Dühösen vicsorítanak a másikra, és nem

mozdulnak pozíciójukból.

Meghallják, hogy Ferdinánd ajtaján KOPOGNAK. Csak szemmel

- nem mozdulva - az ajtó felé tekintenek.

MAMI

(csak hang)

Miért zártad be az ajtót?

Ferdinánd és az állat egymásra néznek. A férfi suttogva

szólal meg.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Bassza meg. El kell bújnod.

Az állat is suttogósra vált.

SZARVAS

Nem!

Az ajtón egyre erősebben DÖRÖMBÖLNEK.

MAMI

(csak hang)

Utálom, ha bezársz egy ajtót,

nyisd ki!

FERDINÁND

A Nagyanyám nem normális! Ha itt

talál téged, mindkettőnket

kinyír!

SZARVAS

Nem tűnik sokkal rosszabbnak,

mint amire mi készültünk.

FERDINÁND

De ő tényleg.

MAMI

(csak hang)

Azonnal nyisd ki!!!

SZARVAS

Te nem tényleg?

FERDINÁND

Nem érted, hogy húzz már be a

szekrénybe!!!

Kibontanak a pozíciójukból és Ferdinánd villámgyorsan a

szekrénybe tuszkolja az állatot. Végignéz a szobán. Teljes

felfordulás. Nincs ideje rendet rakni. Az ajtóhoz siet és

kinyitja.

Mami a tolószékből dühösen méregeti Ferdinándot, aki az

ajtóban áll és próbálja takarni a szobát. Mami azonban

erőszakosan félretolja az ajtóból és begurul a szobába. A

hatalmas kupit vizslatja. Majd a levegőbe kezd SZIMATOLNI.

Ferdinánd lélegzet visszafojtva figyeli nagyanyját.

MAMI

Mi ez a szag?

FERDINÁND

Milyen szag?

(CONTINUED)
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MAMI

Állatot tartasz a szobában?

FERDINÁND

Dehogy.

MAMI

Kutya?

FERDINÁND

Nem!

MAMI

Hörcsög, macska?

Ferdinánd egyre könyörgőbben.

FERDINÁND

Esküszöm,egyik sem! Bármire

megesküszöm.

MAMI

Görény?

Ferdinánd undorodó arcot vág. Mami ismét végignéz a

szobában.

MAMI

Akkor mi ez a felfordulás? A

gyíkodon dolgoztál?

Ferdinánd teljesen elképedve.

FERDINÁND

Jézusom, Mami!

Ferdinánd kitolja a nagyanyját a szobából.

MAMI

Kéne neked egy lány. Na persze

nem költözhetne ide.

Ferdinánd rázárja az ajtót Mamira. Szekrényhez rohan, és

feltépi az ajtaját.

FERDINÁND

Új alkut ajánlok. Addig juttatsz

vissza, amíg eredményt nem érek

el a múltban, és meg nem

változtatom a jelent. Cserébe

kérhetsz... bármit. Megteszem.

SZARVAS

Nincs több lánc!

Ferdinánd egy gesztussal mutatja, hogy egyértelmű.
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SZARVAS

Illetve... Nem szeretnék tovább

egy regés maradni. Szent állat

akarok lenni.

Ferdinánd elgondolkodva.

FERDINÁND

Mint a tehén Indiában?

SZARVAS

Csak trendibb.

FERDINÁND

Gondom lesz rád.

A Szarvas elmosolyodik.

31 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 31

Ferdinánd megint a múltban találja magát. Előtte por, amit

a lovas vágtázása okozott. Ferdinánd óvatosan előrébb lép,

és szétnéz a seregen. A zászlókból próbálja kifürkészni,

hogy merre lehet a király, a főméltóságok.

Hátramegy és a vélt irányba indul a katonák között, ott

ahol már hézagosabban állnak. Egy vonalba ér a lovas

katonával, kicsit megbújik, és lopakodni kezd. Sikerül

kikerülnie a katonát, szabadabb lesz előtte az út, egy

sátor felé igyekszik, amin ismerős címert fedez fel. A

sátortól biztos távolságra őrség áll, Ferdinánd hozzájuk

lép.

FERDINÁND

Üzenetet hoztam.

ŐR

Kinek?

FERDINÁND

Töröknek.

Őr kérdőn felhúzza a szemöldökét.

FERDINÁND

Török Bálintra gondoltam,

természetesen.

Az Őr megértően biccent, egy társához lép, súg neki

valamit. A társa azonban nem a sátorba megy, hanem a

katonák felé indul. Ferdinánd követi az eseményeket. Majd

az őrre néz, aki egy gesztussal mutatja, hogy türelem.

Várakoznak.
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FERDINÁND

Pokoli egy hőség, nem?

Az őr nem válaszol. Ferdinánd háta mögött az őr társa és a

lovas katona jelenik meg. Ferdinánd csalódottan veszi

tudomásul. Mérgesen az őrhöz fordul.

FERDINÁND

De most tényleg a töröközés

miatt?

A lovas katonára néz, majd hirtelen elmutat balra.

FERDINÁND

Odanézz!

Mindenki arra kapja a fejét, ő pedig az ellenkező irányba

kezd el rohanni. A lovas katona felocsúdik, Ferdinánd után

vágtat. A tanár, ahogy tud menekül, de a távolság egyre

kisebb, egyértelmű, hogy utol fogják érni. Ferdinánd

hátrakiált a lovasnak.

FERDINÁND

Mindent tudok, ami a

győzelmünkhöz kellene, csak

hallgassatok meg!

A lovas utoléri, és levágja Ferdinándot.

32 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. REGGEL. 32

Ferdinánd hirtelen ébred az ágyában, felül. Az ágy lábánál

a Szarvas heverészik, Ferdinándra néz bizakodóan. A tanár

elégedetlenül megcsóválja a fejét.

33 BELSŐ. OSZTÁLYTEREM. NAPPAL. 33

MONTÁZS - ZENE.

Norbi mosolyogva krétával felírja a táblára, hogy 05.23.

34 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 34

Ferdinándot a lábánál megkötözve, a hátán húzza végig a

lovas férfi, vágtatva hátasán. A tanár kapaszkodna, de

nincs ereje. Nyomot hagy a porban...

Ferdinánd katonaként a sorban áll engedelmesen, mikor

elhangzik üvöltve:

KATONA

(képen kívül)

Roham!

(CONTINUED)
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Mindenki megindul, ekkor Ferdinánd megfordul és szembe

futna a sereggel, de a sok ellenkező irányba rohanó ember

eltapossa, a földre kerül.

Ferdinándot két török katona lökdösi egymásnak, labdáznak

vele, ő folyton mondana valamit, de előbb levágják a

karját, majd átdöfik a testét.

35 BELSŐ. OSZTÁLYTEREM. NAPPAL. 35

Norbi egyre szélesebb mosollyal írja a dátumot a táblára:

05.26.

36 BELSŐ. BÜFÉ. REGGEL. 36

Ferdinánd sorra kerül a büfénél, kérne valamit Rózsitól,

aki egyetlen szó nélkül, lehúzza a rolót, majd kirakja a

zárva táblát. A tanár ott marad kezében az apróval. Gyuszi

lép hozzá és megveregeti a vállát.

37 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 37

Ferdinánd derékig vízben áll félmeztelenül, a messzeséget

fürkészi. Egyszerre egy kisebb lovas csapat vágtat felé,

az egyik ember lova megbokrosodik, és egy páncélos férfi a

vízbe zuhan.

Egy másik katona lova felágaskodik.

TESTŐR

A király!

A testőr kicsit habozik, de nem száll le a lóról,

elvágtat.

Ferdinánd azonnal a segítségére rohan a királynak, a

többieknek már hűlt helye. A tanár próbálja megtartani a

páncélost, de nem bírja a súlyát, magával sodorja.

El-elmerülnek a vízben, ketten fuldokolnak, mígnem egyikük

sem jön fel a víz felszíne felé.

MONTÁZS - ZENE VÉGE.

38 BELSŐ. TÖRÖK ÉTTEREM. ESTE. 38

A gyrososnál egy kétszemélyes, fehér, műanyag asztalnál ül

Rózsi és Gyuszi. A lány műanyag kanállal tejberizst

mazsolázik, a férfi előtt egy nagy gyrostál, csípőssel.

Szalvétáik török zászló mintájában pompáznak.

Az étterem falán isztambuli képek, szultánok gagyi

festményei, amik a neon fény enyhe vibrálásában

picit ijesztően hatnak.
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Halk török muzsika szól.

GYUSZI

Gondolkodott az ajánlatomon?

Gyuszi falja a gyrost.

RÓZSI

Nagyon hízelgő, igen.

GYUSZI

A nagy pénz a menzáztatásban van,

elhiheti. Persze megtarthatja a

büfét, a saját hasznára

játszhatja ki az egészet, ha

ügyes.

RÓZSI

És cserébe Ön kapna egy kis

részesedést...

Gyuszi leteszi a villát, megtörli a száját, és az asztalon

áthajolva közelebb bújik Rózsihoz. Búgó hangon, gyengéden.

GYUSZI

Részesedni szeretnék. Pontosan.

De nem a bevételből.

Gyuszi amennyire képes sármosan elmosolyodni, most

megteszi.

Egy köténykés nő érkezik hozzájuk egy kosár rózsával,

ahogy az asztalhoz lép, Gyuszi lehordja.

GYUSZI

Takarodjál, mit képzelsz?

A nő elmegy. Gyuszi újra Rózsira mosolyog.

RÓZSI

Nem biztos, hogy értem, Igazgató

úr.

GYUSZI

Gyuszi, szimplán Gyuszi, hisz

mondtam.

A lány javítja magát.

RÓZSI

Gyuszi.

GYUSZI

Úgy is fogalmazhatnék, hogy

amiből részesedni akarok... az a

"betétel".
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Sokat mondóan Rózsira néz. A lány megérti, amit eddig is

sejtett, kínjában pirulni kezd. Feszeng.

RÓZSI

Megtisztelő, de talán...

Gyuszi közelebb ül a székével.

GYUSZI

Annyira kívánom a száját!

Rózsi felpattan a helyéről.

RÓZSI

Ez tévedés lesz.

GYUSZI

Hová- hová, még meg sem ettük,

amit kértünk!

RÓZSI

Így is mindjárt hányok...

Rózsi elindulna, Gyuszi elkapja a csuklóját. A lány

próbálja kihámozni magát a férfi szorításából, aki pedig

az asztal felé húzza a lányt. Mindez kicsiben történik

mindkettejük részéről, hogy lehetőleg ne keltsenek

feltűnést.

RÓZSI

(sziszegve)

Engedjen már el!

GYUSZI

Ne merjen elmenni!

A lány hirtelen felkapja az egyik pohár italt, ami az

asztalon van, és Gyuszi képébe önti. Majd kifelé fut. A

férfi megtörli az arcát, szemeit, majd Rózsi után ered.

39 KÜLSŐ. UTCA. ESTE. 39

Rózsi zaklatottan menekül az utcán, vissza-visszanézve az

utána szaldó Gyuszira. Járókelőket kerülgetnek.

GYUSZI

Rózsi álljon meg! Álljon meg, hát

nem érti a tréfát?

A lány nem lassít, Gyuszi nem ér hozzá közelebb, de nem is

nő kettejük között a távolság. Rózsi megbotlik, a földre

esik. Gyuszi majdnem utoléri, de az utolsó pillanatban

sikerül a lánynak felállnia és kislisszolnia a marka

közül.
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GYUSZI

Állj meg, vagy véged!

Rózsi egy hirtelen irány váltással bemenekül az egyik ház

ajtaján, bevágja maga mögött az ajtót. Gyuszi lihegve

megáll az ajtó előtt, nem megy Rózsi után. Látjuk, hogy a

lány egy edzőközpontba menekült be.

Gyuszi bosszúsan megigazítja a ruháit. Két fiatal sétál el

mellette.

FIATAL 1

Jó estét, Igazgató úr!

FIATAL 2

Jó estét!

Gyuszi a diákokra néz, már picit lehiggadva, és a fejével

int feléjük.

GYUSZI

Szevasztok!

40 BELSŐ. FOLYOSÓ - EDZŐTEREM. ESTE. 40

Rózsi fel sem néz, hogy hol van, egy folyosón menekül. A

falon plakátok képei bodybilderekről, híres "bunyós"

filmek szereplőiről. Rózsi hátranéz, nem látja Gyuszit, de

biztos, ami biztos alapon az első ajtón beront, ami a

folyosóról nyílik.

Egy edzőteremben találja magát. Többen súlyzóznak, páran

egymással könnyedén kesztyűznek. Félmeztelen izmos

férfiak, főleg.

Rózsi zavarban van, kihátrálna, de beleütközik az ajtóban

egy félmeztelen, kigyúrt fickóba. A fickó szemérmetlenül

végigbámul Rózsin.

A lány rámosolyog és visszafordul. Az edzőteremben egyre

többen veszik észre a nőt. Mind több szempár tapad rá.

Ahogy Rózsi egyre jobban kétségbeesik és végignéz a

tömegen, egy sarokban Ferdinándot látja meg, aki fakarddal

egy boxzsákot csapkod. Nem is ügyetlenül. A munkáját egy

személyi edző figyeli, aki megpaskolja Ferdinánd vállát,

és leállítja az aznapi edzést.

Rózsi látva a többi alakot, megörül egy ismerős arcnak,

tartsa is bármekkora tahónak Ferdinándot.

Ferdinánd vállára hajít egy törülközőt, hóna alá csapja

fakardját és egy kulacs vízzel a kijárat felé indul, mikor

meglátja Rózsit.
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RÓZSI

Eléd jöttem, nem baj?

Ferdinánd nem érti, hogy a nő mire céloz, de a férfiak,

akik eddig a lányt figyelték, már nem tartják érdekesnek.

Rózsi ettől kicsit megkönnyebbül.

FERDINÁND

Megbeszéltünk volna valamit? És

tegeződünk?

Rózsi zavarában, és, hogy folytassa a színjátékát, csak

értetlenül megvonja a vállát.

Ettől Ferdinánd is elbizonytalanodik. Közel lép a lányhoz.

Suttog.

FERDINÁND

Mi most együtt vagyunk?

Rózsi szétnéz az edző férfiak között.

RÓZSI

Úgy csinálunk, igen.

Ferdinánd ijedten lefordul a lányról, kifelé indul.

FERDINÁND

A pillangó-effektus... Úristen.

Rózsi gyorsan követi a férfit, hogy ne maradjon egyedül.

RÓZSI

Mit csinált a karddal?

FERDINÁND

Nem árt, ha az ember meg tudja

védeni magát.

RÓZSI

Gyakran kerül olyan helyzetbe,

hogy le kell vágnia valakinek a

fejét?

FERDINÁND

Többször, mint gondolná.

Ferdinánd kimegy a folyosóra, a lány utána. Ahogy kiérnek,

Ferdinánd megfordul és az ajtóhoz szorítja Rózsit. A lány

ledöbbenve simul az ajtóhoz.

FERDINÁND

Sajnálom, kicsit megkutyultam a

dolgokat, ezért lehetünk mi most

együtt, de jóvá fogom tenni. És

maga ebből az egészből semmire

nem fog emlékezni.

(CONTINUED)
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Ferdinánd elszántan a kardjára támaszkodik.

RÓZSI

Mi van?

FERDINÁND

Nem várom el, hogy megértse. A

maga helyében én sem értenék

semmit.

Ferdinánd továbbindul.

RÓZSI

Ugye nem gondolja magáról, hogy

Hegylakó?

Ferdinánd lenézően hátratekint a mögötte loholó lányra.

FERDINÁND

Az, hogy mi egy pár vagyunk,

tragédia, ami az idősíkok

felborulásával magyarázható...

Rózsi a szavába vág.

RÓZSI

Mi a francot hord itt össze? Mi

nem vagyunk semmik egymásnak, és

nem is leszünk. Azért kamuztam,

hogy leszálljon rólam a többi

tahó.

Ferdinándnak leesik, hogy teljesen tévúton járt. Majd

megrántja a vállát.

FERDINÁND

Még jobb.

Ferdinánd bemegy egy ajtón, BEVÁGJA maga mögött, Rózsi, a

kijárat felé néz, de nem mer elindulni, követi

Ferdinándot.

41 BELSŐ. FÉRFI ÖLTÖZŐ. ESTE. 41

Mikor meglátja Ferdinánd, hogy Rózsi ide is követte,

értetlenül néz a lányra. Széttárja a karjait.

FERDINÁND

Mit akar tőlem? Miért nem megy

haza?

RÓZSI

Mert... egy férfi, aki...

Rózsi nem fejezi be a mondatot. Lesüti a szemeit.

(CONTINUED)
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RÓZSI

Csak a kapuig, nem kísérne haza?

Nem szívesen sétálnék egyedül.

FERDINÁND

Nem.

A tanár válaszára hatalmas FELZÚDULÁS lesz az öltözőben.

Elégedetlen MORGÁS. Most látjuk, hogy az öltöző tele van

meztelen csávókkal, akik max egy törülközővel fedik el

férfiasságukat, vagy azzal sem. Mint egy romantikus

sorozatot, úgy nézik Ferdinándékat, és most csalódottan

csóválják, többnyire a fejüket.

Ferdinánd fennhangon folytatja a férfiaknak is jelezvén,

hogy azért nem ő a legrosszabb ember a világon.

FERDINÁND

De hívok Önnek egy taxit.

Ferdinánd megfogja Rózsi karját és kikíséri az öltözőből.

42 BELSŐ. EDZŐTEREM, RECEPCIÓ. ESTE. 42

Ferdinánd és Rózsi szó nélkül állnak egymás mellett a

recepció előtt.

FERDINÁND

Mindjárt itt lesz, kellemes

hétvégét.

A férfi visszaindul.

RÓZSI

Miért volt Önnél az az aranyhal?

A férfi nem számított a kérdésre, nincs is kész válasza.

Megvonja a vállát. A lány sóhajt.

RÓZSI

Nem könnyű magán kiigazodni.

FERDINÁND

Nem is kell.

Az ablakból látni, hogy megáll egy taxi az edzőterem

előtt. Rózsi az autóhoz indul.

FERDINÁND

Azt megteszi, hogy békén hagy

engem?

Rózsi megáll az ajtóban. Kényszeredetten elmosolyodik.

Kimegy.



48.

43 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. ESTE. 43

Ferdinánd előrehajolva, a térdeire támaszkodik. A Szarvas

rúgó pozícióban áll.

FERDINÁND

Szóval, ha kérhetnélek távolabb a

tűztől. Az első sorból

képtelenség megnyerni a csatát.

SZARVAS

Távolabb, oké.

FERDINÁND

Legyen rálátásom mindenre.

SZARVAS

Rálátás. Oké.

Ferdinánd biccent, és lehunyja a szemét.

SZARVAS

Rúghatok?

A férfi bosszúsan felnéz.

FERDINÁND

Persze! Azért hunytam le a

szememet, mert vártam, hogy...

Az állat hátsó lábának KOPPANÁSA Ferdinánd homlokán a

férfiba fojtja a szót.

44 KÜLSŐ. FENYŐERDŐ. NAPPAL. - 1526. 44

Ferdinánd egy tűlevelű erdő közepén találja magát. Hűvös

van, és egyszerű paraszti öltözéke nem nyújt a hideg elől

menekvést. Kezével a felkarjait dörzsöli, és próbál

eligazodni a tájon.

Találomra felfelé indul el a domboldalon. Talpa alatt

ZÖRÖGNEK az ágak, ahogy lépdel. Felér a dombtetőre, egy

sziklás, szakadékos vidéken van. A kilátás gyönyörű, de

Ferdinándnak egyáltalán nem ismerős. Sehol egy lélek. Tör

magának egy nagyobb ágat, túrabotnak és megindul a

hegytetőn.

A sziklák között, egy lankásabb vidéken, egy pásztort lát

meg, ahogy pár tehenet legeltet. Ferdinánd messziről int a

férfinak, aki egy tétova mozdulattal viszonozza azt. A

tanár hozzá siet.

FERDINÁND

Adjon Isten!

(CONTINUED)
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PÁSZTOR

Magának is.

FERDINÁND

Javaslom keressen menedéket,

hatalmas török sereg közelít.

PÁSZTOR

Hova?

FERDINÁND

Ide.

PÁSZTOR

A Gyimesekbe?

Ferdinánd FELSZISSZEN mikor meghallja, amit a pásztor

mondott. Bosszúsan MOROG.

FERDINÁND

Hallgasson rám barátom! Ha úgy

alakul, hogy az egyik tehén

beszélni kezd, azonnal pörkölt,

rendben?

Ferdinánd nem is vár választ, látjuk, hogy felfelé rohan a

hegyoldalon, és az első magasabb, sziklásabb szakadékban

gondolkodás nélkül leveti magát.

A pásztor értetlenül néz, és megvakarja a fejét kalapja

alatt.

45 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. NAPPAL. 45

Ferdinánd mérgesen ébred, azonnal kiugrik az ágyából. A

Szarvasnak esik.

FERDINÁND

Nem azt kértem, hogy 800

kilométerrel arrébb, csak hogy ne

az első sorba!

SZARVAS

Jól van, én is először csinálom.

FERDINÁND

Figyelj, mi lenne, ha én lennék

Szulejmán? Áttérnék a

kereszténységre, és maradnék

otthon a seggemen.

SZARVAS

Az nem megy, csak a hazai

csapatból választhatsz. Tudod a

gyökereim...

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Na jó, akkor, ha megoldható, II.

Lajos közelsége, már hálás

lennék.

SZARVAS

Ámen.

A Szarvas nagyon koncentrál, rúg, de az utolsó pillanatban

megállítja a lábát. Ferdinánd így is seggre ül. Majd a

földön kérdőn széttárja a karját.

FERDINÁND

Mi van?

SZARVAS

Ne mozogj!

FERDINÁND

Meg se moccantam, vártam, hogy

kirúgd az agyam.

SZARVAS

Mozogtál.

Ferdinánd az állatra legyint és feláll. Kezeivel

teátrálisan rákulcsol a térdeire.

FERDINÁND

Mint a cövek.

Az állat beméri a távolságot, majd rúg.

46 BELSŐ. KIRÁLYI SÁTOR. NAPPAL. - 1526. 46

Egy szál alsónadrágban találja magát Ferdinánd egy

sátorban, ahol hatalmas a sürgés-forgás. Tőle nem messze,

a magyar főméltóságok veszekszenek, de valahogy

magasabbak, mint Ferdinánd gondolta. És minden más is,

olyan túlzóan nagy.

Ferdinánd lenéz a kezére, testére, ami viszont

aránytalanul kicsi. Törpe lett. Fejcsóválva szétnéz. Egy

kis párna van neki lerakva, mellette egy síp és egy

lerágott csirkecomb.

A magyar főméltóságok közti vita, szinte dulakodásba vált.

TOMORI PÁL

Nem várhatunk tovább, azonnal

támadni kell!

SZAPOLYAI GY.

Várjuk be a fivérem seregét, csak

akkor lesz esélyünk!

(CONTINUED)
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TOMORI PÁL

A fivéred? A fivéred valahol

Szegednél van, soha nem is akart

idejönni!

SZAPOLYAI GY.

Ne beszélj így róla! Úton van,

tudom!

TÖRÖK BÁLINT

Nem várhatunk, de még támadni sem

lehet!

RÁSKAI

Várni kell, és támadni is!

A dühös nagyurak között Lajos, a király, csak fejét kezébe

temetve ül szótlanul és reményt vesztve. Mintha teljesen

máshol járnának a gondolatai.

A vitát egy éles SÍPSZÓ szakítja félbe. Ferdinánd ott áll

egészen közel a társasághoz, és vörösödő fejjel fújja a

sípot. Eléri célját, mindenki csendben marad, és ráfigyel.

FERDINÁND

Tomorinak van igaza! Amilyen

korán lehet, támadni kell. A

törökök felkészületlenek,

fáradtak és rendezetlenek! Az elő

csapataikat könnyen szétszedve el

lehet tántorítani a fő sereget

is. De azonnal kell

cselekednetek!

Néma csendben hallgatják a törpe Ferdinándot. Lassan,

értetlenül egymásra nézve pislognak.

Ferdinánd őszinte halk hangon folytatja.

FERDINÁND

Az Önök kezében van, az

elkövetkezendő nemzedékek sorsa.

500 év múlva is "mohácsozni"

fognak, ha maguk most egymást

tépve teketóriáznak, ahelyett,

hogy azonnal cselekednének. Arról

nem is beszélve, hogy meghalnak.

Ismét csend áll be a sátorba. Majd lassú RÖHÖGÉS lesz úrrá

a méltóságokon, leszámítva Lajost, aki más irányba bambul,

és Tomorit, aki helyeslően figyel.

SZAPOLYAI GY.

Milyen vicces ez a törpe!

(CONTINUED)
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RÁSKAI

Igazad volt, hogy ezt hoztuk és

nem a hörcsögöket!

SZAPOLYAI GY.

Ugye milyen szórakoztató!

TÖRÖK BÁLINT

És, azt észrevettétek, hasonlót

hebegett, mint a Pali!

SZAPOLYAI GY.

Te Pali! Te egy nótát fújsz a

törpével?

RÁSKAI

Holnap akár helyet is

cserélhetnétek!

Egyre jobban nevetnek. Már- már könnyeznek.

TÖRÖK BÁLINT

Tudsz még valami ilyen

szellemeset?

Ferdinánd látva, hogy ismét kudarcot vallott, eldobja a

sípját.

FERDINÁND

A többi tréfámat, anyádnak

tartogatom.

A nagy nevetésből lassan újra csend lesz, ahogy felfogják,

mit mondott Ferdinánd.

TÖRÖK BÁLINT

Hogy?

FERDINÁND

Tudod egy ideje összejárok vele,

imád babujgatni a keblein, azt

játsszuk, hogy én te vagyok és

szépen álomra ringat a csecsén.

Török Bálint, egy a sátor ajtajában álló alabárdostól

elveszi bárdját, és teljes erejéből lecsap az önelégülten

vigyorgó Ferdinándra, aki középső ujját büszkén tartja

nyújtva.

47 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. REGGEL. 47

Ferdinánd szemei kipattannak az ágyában fekve. Lelkesen

azonnal hadarni kezd.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Rájöttem, megvan, megvan a

megoldás!

Körbenéz, látja, hogy a szoba üres, a Szarvas sehol.

Ferdinánd ijedten az ablakra néz, de az zárva, ott nem

mehetett ki. Az ajtóra néz.

48 BELSŐ. FERDINÁNDÉK EBÉDLŐJE. REGGEL. 48

Az ebédlőasztal megterítve. Mami és a Szarvas egymás

mellett ül, és vígan nevetgélnek. Mami épp egy

fényképalbumot mutogat a Szarvasnak. Az állat elé egy

vödör is ki van készítve, amiből szívószállal SZÜRCSÖL.

Ferdinánd elképedve a küszöbön ragad.

MAMI

Itt még a Velencei-tónál. A

háttérben, az volt az első

autónk. Egy rakás szar volt, de

imádtuk.

SZARVAS

Milyen jó lábaid voltak.

MAMI

Az hagyján, de rájuk is tudtam

állni.

Lapoz egyet.

MAMI

Ez meg Ferdike születése.

Ferdinánd az ajtóból szólal meg.

FERDINÁND

Bocsánat. Nem zavarok?

Mami és a Szarvas is Ferdinándra néznek.

MAMI

Miért nem szóltál, hogy vendéged

van? Kitakarítottam volna a

nappalit.

Mami összecsukja a fényképalbumot és az egyik szekrényhez

gurul vele, elteszi. Ferdinánd súgva- tátogva, hogy csak a

Szarvas lássa.

FERDINÁND

Tudja, hogy te egy állat vagy?

Szarvas kérdőn megvonja a mellső lábait. Ferdinánd a

szobája felé mutat határozottan, hogy menjenek vissza. Az

állat súgva válaszol.

(CONTINUED)
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SZARVAS

Két perc.

FERDINÁND

Nincs!

A férfi fejével int és kimegy az ebédlőből. A Szarvas

kicsit elégedetlenül feláll és szintén kifelé indul.

Hátraszól Maminak.

SZARVAS

Gyorsan visszarúgom a múltba és

jövök.

MAMI

Addig összeütök egy rántottát.

49 BELSŐ. FERDINÁND SZOBÁJA. NAPPAL. 49

Ahogy az állat belép a szobába a feldúlt Ferdinánd

letámadja.

FERDINÁND

Mégis mi a szent szart művelsz?

SZARVAS

Nosztalgiázgattam egyet

Nagyanyáddal. Kedves asszony.

FERDINÁND

Tökön szúrom magam.

SZARVAS

Tartogasd a múltra, ha itt

csinálsz valami hülyeséget, akkor

mindennek vége. Különben is,

lassan egy hete itt vagyok

bezárva, társaságra volt

szükségem.

FERDINÁND

Nekem még életemben nem készített

rántottát, hogy csináltad?

SZARVAS

Semmi különös, csak

meghallgattam. A legtöbb ember

pusztán ennyit akar.

Ferdinánd még mindig támadólag.

FERDINÁND

Ezt el ne felejtsem felírni

valahova! De akkor most hallgass

meg engem is!

A Szarvas lefekszik az ajtó elé, kényelembe helyezi magát.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

A megoldás végig ott voltam a

szemem előtt.

A Szarvas kíváncsian figyelni kezd.

FERDINÁND

De nem láttam, túlságosan a

múltban keresgéltem.

Kinyílik az ajtó, Mami gurul be.

MAMI

Négy tojásból jó lesz?

SZARVAS

Tökéletes.

Mami kimegy, bezárja az ajtót. Szarvas bizakodóan felül.

SZARVAS

Nem a múltban lesz a megoldás?

Ferdinánd furcsán néz az állatra. Széttárja a karjait.

FERDINÁND

Dehogynem. Nem azt mondom.

Szarvas értetlenül összeráncolja a szemöldökét.

FERDINÁND

Pusztán azt, hogy ott volt végig

a szemem előtt a suliban, de nem

vettem észre. Tomori Pál. Tomori

Pálnak kell lennem a múltban!

50 BELSŐ. KIRÁLYI SÁTOR. NAPPAL. - 1526. 50

A sátorban a már ismert karakterek, csak a törpe nincs

jelen, helyette két tengerimalac rohangál egy elkerített

részen. Lajos most is a semmibe réved, a főméltóságok

pedig egymásnak feszülve.

Ferdinánd Tomoriként büszkén végignéz magán. Erélyesen,

ellentmondást nem tűrően szólal meg.

FERDINÁND

Enyém a végső szó, támadunk,

most!

SZAPOLYAI GY.

Nem te vagy a király, Pali!

FERDINÁND

De a király engem bízott meg,

támadunk!

(CONTINUED)
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A főméltóságok Lajosra néznek, aki magába roskadva

ücsörög.

RÁSKAI

Az én embereimnek ugyan nem

parancsolsz!

FERDINÁND

Majd meglátjuk.

Ferdinánd kiront a sátorból, a többiek kis hezitálás után

követik.

51 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 51

Ferdinánd lóháton nyargal a katonák előtt, felveri előttük

a port, mint a lovas katona tette vele. A lovas katona és

a többi méltóság tanácstalanul követik, fogalmuk nincs,

mit akar Tomori/Ferdinánd tenni.

Ferdinánd hosszan lovagol a hadrendben felállt katonák

előtt, és szemében enyhe őrületet sugároz, fanatizmusa

megkérdőjelezhetetlen.

A katonák értetlenül nézik minek lovagol fel-alá előttük

Tomori...

Ferdinánd hihetetlen energiával, erővel szólal meg. Míg

beszél és lovagol az álló katonák előtt, végig tartja a

szemkontaktust az emberekkel.

FERDINÁND

Van egy álmom: egy napon minden

völgy fölemelkedik, minden hegy

és halom lesüllyed, az egyenetlen

egyenessé lesz és a dombvidék

síksággá! Mert megjelenik az Úr

dicsősége, látni fogja minden

ember. Ez a mi reménységünk.

Boldog vagyok, hogy ma együtt

lehetek veletek, olyan esemény

ez, amely a szabadságvágy

legnagyszerűbb

megnyilatkozásaként fog bevonulni

hazánk történelmébe!

A katonák tátott szájjal figyelik a szónoklatot, az

eleinte cinikusan mosolygó főméltóságok, egyre komolyabban

veszik Ferdinánd szavait. A tanár mivel látja, érzi a

sikert, egyre lelkesebb lesz, újabb gondolata támad.

FERDINÁND

Nem ígérhetek mást csak vért,

erőfeszítést, verítéket és

könnyeket!

A katonák belátóan, elszántan bólintanak.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

De miután titeket a haza

szerelmétõl lelkesülve láttalak,

kõszirtté szilárdult keblemben a

hit, hogy e haza, lépjen bár a

pokollal szövetségre ellene az

ármány, mentve lesz!

Helyeslő MORAJLÁS.

FERDINÁND

Mikor Krisztus mennyei országát

megalapította a földön, egynek

választottai közül azt mondta: e

kõszálra építem én egyházamat; és

én hasonlóan mondom, hogy: Rátok

építem nemzetem szabadságát és a

pokol kapui erõt nem vesznek

azon!

A katonák lelkesen ÉLJENEZNEK. Lajos is kijön a sátrából,

és ámulattal hallgatja a beszédet.

FERDINÁND

Esküszöm a mindenható Istenre, ki

védi az igazságot és a hitszegõ

árulót megbünteti, esküszöm, hogy

hazánk szabadságából egy

hajszálnyit utolsó csepp véremig

elraboltatni nem engedek;

esküszöm, hogy hazánkat védeni

fogom, míg karomat fölemelhetem.

A magyarok Istene úgy segéljen és

áldjon meg engemet!

Ferdinánd felemeli a kardját a magasba. A magyar katonák

is egy ÜDVRIVALGÁS közepette a magasba emelik

fegyvereiket. A főméltóságok elismerően bólintanak és

mosolyognak. Lajos lovon, fegyverben vágtat Ferdinánd

mellé.

FERDINÁND

Egy mindenkiért, mindenki

egyért!!!

A seregből félelmetes CSATAKIÁLTÁS tör ki, és a sereg

mindenestül megindul.

Elől lovagol Ferdinánd/Tomori és II. Lajos.

II. LAJOS

Soha nem hallottam ennyire jó

beszédet!

FERDINÁND

Hát... Loptam pár helyről.

(CONTINUED)
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II. LAJOS

Kiktől?

Ferdinánd elmosolyodik.

FERDINÁND

Most már tulajdonképpen, teljesen

mindegy.

A magyar sereg lavinaként robban bele egy szedett- vedett

vánszorgó török csapatba. Olyan gyorsan érkeznek, hogy

mire a törökök felfognák, hogy megtámadták őket, már

szinte halottak is, néhányan menekülnek csak egy emelkedő

irányába.

A vagdalkozásban Ferdinánd is kiveszi a részét, aki jól

hasznosítja jelenben szerzett tanulmányait, amiket olykor-

olykor karate rúgásokkal színesít.

A gyors siker meghozza a magyarok kedvét, és azonnal

üldözőbe veszik a törököket, felérnek az emelkedő

tetejére, ahonnan nagyobb rálátásuk lesz a vidékre.

Előttük, amíg a szem ellát egy török sereg imbolyog.

Óriási a túlerejük, de a fősereg is felkészületlen.

Ferdinánd, Lajos és a többi méltóság egymás mellé

sorakozik az emelkedő tetején.

TÖRÖK BÁLINT

Most mondj valami okosat.

Ferdinánd nagy levegőt vesz.

FERDINÁND

Pusztítsatok.

A sorban álló magyarok elmosolyodnak, majd ORDÍTVA karddal

előre bevágtatnak a török tömegbe. Mindenki követi őket.

Hatalmas vagdalkozás kezdődik. A törökök sokáig egyáltalán

nem találják önmagukat, rendezetlenek, fegyelmezetlenek.

De lassan minden magyarra jut legalább négy ellenség, és a

fáradó katonákat sorra terítik le.

Ferdinánd szétnéz, látja, ahogy Török Bálintot épp

leszedik lováról, és a földön döfködik a testét. Ráskainak

már csak a lova kolbászol a csatatéren üres nyereggel.

Lajos még harcol Szapolyai Gy. mellett, de Ferdinánd

számára egyértelmű lesz, hogy most is elvesztek.

Őszinte keserűség ül ki az arcára. Tanácstalan. Így sem

sikerült. Lajos keveredik Ferdinánd mellé az ütközetben.

II. LAJOS

Mit gondolsz barátom?

Ferdinánd a száját harapja, majd erőt vesz magán.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Már a vacsorán jár az eszem.

II. LAJOS

Hús az akad bőven.

Ferdinánd elmosolyodik, megveregeti Lajos vállát, majd egy

éles, szúró fájdalmat érez a hátában, térdre rogy, és

mutatja a királynak, hogy minden a lehető legnagyobb

rendben van. Összeesik.

52 BELSŐ. BÜFÉ. REGGEL. 52

Ferdinánd belép az iskola főbejáratán, kedvetlenül, fej

lehajtva kullog az osztályterme felé. A büfé előtt

észreveszi Rózsit, aki nagy dobozokba pakolja a

holmiijait, költözik. Ferdinánd megáll, és a pakoló nőt

nézi. Rózsi is Ferdinándra pillant, egy villanásnyi

szünetre abbahagyja a munkát, majd rezzenés nélkül

folytatja.

Ferdinánd a pulthoz megy. Rózsi, ahogy meglátja közeledni

a férfit keresztbe teszi a karjait, és kihívóan várja a

férfit.

RÓZSI

Milyen szellemes sértést talált

ki mára?

Ferdinánd mentegetőzne, de a nő szavába vág.

RÓZSI

Elég sebezhetőnek tűnök, könnyű

préda vagyok, forgassa meg bennem

a tőrét, hajrá.

FERDINÁND

Azt hittem Gyuszival jól

kijönnek.

RÓZSI

Rosszul hitte.

A duci, szemüveges kislány érkezik közben a büféhez.

FERDINÁND

Kihasználta magát?

Rózsi csípőre teszi a kezét és gondolkodást szimulál.

RÓZSI

Meg akart dugni, nem hagytam,

kirúgott, ilyen egyszerű.

A kislány szemei elkerekednek.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Miért nem hagyta?

Most Rózsi szemei is elkerekednek.

FERDINÁND

Úgy értem, maguk... összejártak,

nem?

Rózsi hatalmas megvetéssel az arcán visszafordul pakolni.

Ferdinándnak leesik, hogy Gyuszi és Rózsi között semmi nem

volt, nyilván Gyuszi hazudott. A tanár elmosolyodik, a

kislányra néz.

KISLÁNY

Én csak egy túró rudit szeretnék.

Ferdinánd mutatja, hogy ő nem tud segíteni, és Rózsira

mutat. A nő a lányra néz.

RÓZSI

Ma zárva vagyok.

KISLÁNY

Kakaós csiga sincs?

Rózsi nagyot SÓHAJT.

FERDINÁND

Most mihez kezd?

RÓZSI

Nem egyértelmű magának? Kiállok

strihelni a szemétégetőhöz.

A kislány felhúzza a szemöldökét.

FERDINÁND

Azt max fél évig bírja.

Ferdinánd a kislányra néz.

FERDINÁND

Fontos, hogy több lábon álljon az

ember.

KISLÁNY

Müzli szelet?

FERDINÁND

Nekem holnap veszik el a házam,

és az utcára kerülök a nyomorék

nagyanyámmal. Hím prostik is

dolgozhatnak a szemétégetőnél?

Rózsi nem vevő Ferdinánd humorára. A tanár taktikát vált.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Elmondhatom honnan van az a

kabala figura?

Rózsi megenyhülve Ferdinándra pillant. Ferdinánd a nagy

faliórára néz. 07:50.

FERDINÁND

Még tíz perc van csengetésig. Egy

búcsúfagylalt?

KISLÁNY

Oké.

53 KÜLSŐ. SZOBORNÁL. NAPPAL. 53

A szobornál ülnek, ami most egy lovas katonát ábrázol,

kezében kard. A talapzatra felirat van írva: "MINDENKI

EGYÉRT, EGY MINDENKIÉRT" TOMORI PÁL.

Ferdinánd a szobornak háttal ül, nem látja, az alkotást.

Ferdinánd és Rózsi is csokoládé fagyit esznek. A kislány

is ott ugróiskolázik mellettük, kezében három gombóc

fagyi.

RÓZSI

Magát miért gyűlöli Gyuszi? Maga

is nemet mondott neki?

FERDINÁND

Soha nem tettem volna ilyet.

Elmosolyodnak.

FERDINÁND

Amúgy mindenkit gyűlöl, aki

magasabb nála.

Rózsi megértően bólint.

FERDINÁND

Tudja, van ez a típus.

A kislány abbahagyja az ugrálást, és felkiált.

KISLÁNY

Ez a szobor, tökre úgy néz ki,

mint maga!

Ferdinánd és Rózsi is megfordulnak, és a szoborra néznek.

Tátva marad a szájuk. A lovas katonát, mintha Ferdinándról

mintázták volna.

RÓZSI

Tényleg nagyon hasonlít.

Ferdinánd kicsit baljósan elhúzza a száját.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Szerintem... nem... vészesen.

Rózsi mászni kezd a szoborra.

RÓZSI

Miatta akartam régész lenni, hogy

ilyen emberek után kutathassak

egész életemben.

Ferdinándnak nagyon jól esnek Rózsi szavai, kihúzza magát.

FERDINÁND

Régész akart lenni? Miért nem

lett?

RÓZSI

Az lettem. Csak abból nem lehet

megélni. Az apja könyveit például

imádom!

Ferdinánd arcán látszódik, hogy gyűlöli, ha szóbakerül az

apja. Rózsi ezt megérti, és azonnal terelni kezd. A nő

felül Tomori háta mögé, és átkarolja az élettelen lovast.

RÓZSI

Nem nézne ki jobban ez a szobor,

ha ülne mögötte egy fagyizó nő

is?

Rózsi pózol egyet, a kislány NEVET.

RÓZSI

Valószínűleg a mi Gyuszinknak is

ez okozza a fő frusztrációját.

Nem ül mögötte egy nő. Pedig a

nagy emberek mögött mindig áll

egy nő a háttérben. Néha fekszik.

De ott van.

Ferdinánd a lány szavait ízlelgeti.

RÓZSI

Na és honnan van az a kabala?

Az iskolából CSENGETÉS zaja hallatszik. Mindhárman

odanéznek.

FERDINÁND

Majd elmondom.

RÓZSI

(sóhajtva)

Vissza a földre.

Rózsi leugrik a szoborról és az iskola felé indul. Kézen

fogja a kislányt, és viszi magával.

(CONTINUED)
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RÓZSI

(kislánynak)

El fogsz késni.

Ferdinánd láthatóan elbambult. A nő utolsó mondatain

rágódik. Rózsi visszafordul a férfi felé.

RÓZSI

Köszönjük a fagyit.

Ferdinánd mosolyogva int, hogy szívesen. Majd a távolodó

párt figyeli.

KISLÁNY

(Rózsitól halkan, ahogy

távolodnak)

Mi az, hogy strihelni?

Ferdinánd visszanéz a szobrára. Az önarcképét figyeli,

mikor a szobor arcára POTTYAN egy galambszar.

Ferdinánd az iskolával ellentétes irányba kezd rohanni.

54 BELSŐ. FERDINÁNDÉK NAPPALIJA. NAPPAL. 54

Ferdinánd LIHEGVE ront be a szoba ajtaján, csurog róla a

víz, úgy megizzadt. A fáradságtól az ajtófélfát támasztja,

kicsit szúr az oldala. Kihúzza magát, és megvakargatja a

nyakát, nem hiszi el, amit lát.

A Szarvas és Mami a nappaliban ülnek és torpedót

játszanak.

MAMI

Ferdinánd hetes!

Szarvas csalódottan ÖSSZECSAPJA a tábláját.

SZARVAS

Talált és süllyedt.

FERDINÁND

Nővé kell válnom!

A tanár kijelentésére Mami és a Szarvas is felé fordul.

Némi zavart csend áll be.

MAMI

Tudtam.

Bosszúsan kigurul a konyhába. A Szarvas érdeklődve kihúzza

magát.

SZARVAS

Azt hiszed, ha nő leszel,

hallgatni fognak rád a férfiak? A

16. századról beszélünk pajtás.

(CONTINUED)
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Ferdinánd felemeli a mutatóujját és gesztusával

elhallgattatja az állatot.

FERDINÁND

Elég, ha az az egy hallgat rám,

akinek teljesíti a szavát a

többi.

SZARVAS

Szűz Mária.

FERDINÁND

Nem rossz ötlet, de én beérem

Habsburg Mária kasztíliai és

aragóniai infánsnő őhercegnősége,

magyar és cseh királyné, az Isten

kegyelméből uralkodó II. Lajos

hitvesével.

Ferdinánd arcára széles mosoly ül ki.

FERDINÁND

Holnap elveszik a házat, nincs

több esélyem. Rúgj!

SZARVAS

Nem félsz, hogy maradandó

agykárosodást szenvedsz?

FERDINÁND

Megszoktam. Magyar vagyok,

migrénnel születtem.

Ferdinánd átkulcsolja a térdeit, a Szarvas pedig egy

óriási rúgással kiteríti.

55 BELSŐ. HINTÓ. NAPPAL -1526. 55

Ferdinánd egy elfüggönyözött hintóban ül és magát

nézegeti, a kezét, karját, lábait. Ujjaival végigsimítja a

nyakát, majd kezei megállnak mellei előtt. Picit hezitál,

az ujjai mozognak.

Megrándítja a vállát, ezek végül is az ő mellei. Megfogja

őket. Arcán látjuk, hogy egész elégedett.

A hintó ajtaján KOPOGNAK. Ferdinánd résnyire kinyitja az

ajtót, kinyúl és beránt egy pici tükröt. Most már látja

is, hogy pontosan hogyan néz ki. Szép,vonzó, barna hajú

nő. Csábítóan a tükörbe néz, majd elmosolyodik.



65.

56 BELSŐ, VÁR - HÁLÓSZOBA - NAPPAL - 1526. 56

A szoba királyi berendezésben pompázik, nagy ablakain süt

be a nap. Az ablak mellett óriás vázában kardvirágok. Egy

hatalmas baldachinos ágyon fekszik SZAPOLYAI JÁNOS (39),

ágyékát egyetlen kendő takarja. Nagy testű, mackó alkatú

férfi, aki rendkívül szőrös. Egy CIGÁNYLÁNY masszírozza a

hátát. Szapolyai nagyokat NYÖG.

A szoba ajtaja nyílik, a nyitódás láthatóan megzavarja a

vajdát, aki ingerülten förmed az ajtó felé.

SZAPOLYAI

Megmondtam, hogy senki ne

merjen...

Az ajtó felé néz, ahol Ferdinánd, mint Mária áll. Kedvesen

a fekvő férfi felé int. Szapolyai teljes hangulatot vált.

SZAPOLYAI

Felséges asszonyom! Micsoda

megtiszteltetés.

A tanár ekkor végignéz a vajdán. Nyel egyet. Még most sem

tudja pontosan mire vállalkozott. Ferdinánd a kábulatból

összeszedi magát, az ágyhoz sétál, kezet nyújt

Szapolyainak, majd kapcsol, és a gesztust kézcsókra

változtatja.

FERDINÁND

Zápolya Vajda.

A férfi, hogy kezet tudjon csókolni felül, ettől persze

feltárul az ágyéka. Ferdinánd elkapja a tekintetét, de

végül mégiscsak odasandít. Mélyen egymás szemébe néznek,

zavarba-ejtően hosszan. Ferdinánd krákog. Szapolyai

megigazítja a kendőt a derekán.

FERDINÁND

Amiről beszélnék Önnel, az

leginkább kettőnkre tartozik.

A vajda a cigánylányra néz.

SZAPOLYAI

Miatta ne izguljon, legfeljebb a

konyhán tehet valami kárt.

A cigánylány harsányan NEVET Szapolyai viccén.

FERDINÁND

Az ország sorsáról lenne szó.

Szapolyai int a cigánylánynak, hogy folytassa a masszázst.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

A török ellen nincs esélye a

férjemnek. Mohácsnál veszíteni

fogunk.

SZAPOLYAI

Bár tehetnék, valamit, de

látja... a legnagyobb igyekezetem

ellenére, tehetetlen vagyok.

A cigánylányra néz.

SZAPOLYAI

A lábujjaimat is.

A cigánylány masszírozza Szapolyai lábát, aki hangosan

élvezkedik.

FERDINÁND

Beszéljünk, mint férfi a

férfival!

Szapolyai felhúzza a szemöldökét. A cigánylány is kérdőn

néz rá.

FERDINÁND

Pontosabban figyeljen rám. Ha

pusztán a hazája, és a magyar

emberek...

Szapolyai a szavába vág.

SZAPOLYAI

Nagy szavak nélkül, ha kérhetem.

FERDINÁND

Lajosnak szüksége van önre.

SZAPOLYAI

Lajos?

A vajda FELNEVET, a cigánylányra néz.

SZAPOLYAI

Te ismersz bármilyen, Lajost?

Cigánylány elgondolkozik.

CIGÁNYLÁNY

Itt van a nyelvem hegyén.

SZAPOLYAI

Maradjon is csak ott.

A Vajda feltápászkodik és egy asztalról felvesz egy kis

lovas katona szobrot. Annak a figurának az új példányát,

amit Ferdinánd kabalaként szorongat.

(CONTINUED)
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Ferdinánd meglátva a bábut, teljesen elképed. Szapolyai

átnyújtja neki.

SZAPOLYAI

Búcsú ajándék. Engem ábrázol.

Hogy soha ne felejtsen el. Ez az

egy van belőle, vigyázzon rá.

A vajda hátat fordít Ferdinándnak, lezárta az ügyet. A

tanár ámulattal forgatja a figurát.

Szapolyai hasra vágja magát az ágyban, fejét egy párnába

temeti, a lánynak pedig mutogatja, hogy most újra a hátát.

A cigánylány feláll Szapolyai hátára. Ferdinánd nem tudja,

mit tegyen az ajándékával, végül visszateszi az

asztalra,ahonnan Szapolyai felvette. A vajdára néz.

FERDINÁND

Jani.

Szapolyai érdeklődve felpillant a párnából.

FERDINÁND

Elképzelhetetlen, hogy segítsünk

egymáson?

Szapolyai int a cigánylánynak, hogy szálljon le róla.

Ferdinánd szemébe néz.

SZAPOLYAI

Folytasd.

Ferdinánd nagyot nyel, vonakodva feláll az ágyra, és rálép

Szapolyai hátára.

SZAPOLYAI

Ne ezt, a gondolatodat.

Ferdinánd megkönnyebbülve leszáll Szapolyai hátáról, de

állva marad az ágyon.

FERDINÁND

Miért ne kapjuk meg mindketten,

amit akarunk?

A vajda összekulcsolja Ferdinánd lábát, és elgáncsolja az

ágyban, Ferdinánd FELSIKKANT, Szapolyai már rá is mászik,

lefogja kezeit. A cigánylány felkiált.

CIGÁNYLÁNY

A király!

Mindketten ránéznek.

(CONTINUED)
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CIGÁNYLÁNY

A királyt hívják Lajosnak, nem?

SZAPOLYAI

Te mára végeztél, visszamehetsz a

konyhára.

Cigánylány sietve kiszalad. Szapolyai Ferdinándon fekszik,

aki megpróbálja kirántani a lefogott kezeit, de nőként,

nem bír az erősebb vajdával.

SZAPOLYAI

Segítsünk hát egymásnak, mondjuk

kezdd te!

A vajda beleszimatol Ferdinánd nyakába, aki próbálja

elrántani a nyakát.

FERDINÁND

Bár tehetném, de a férjem hitvese

vagyok, Isten színe előtt.

Szapolyai az ablakhoz rohan. Besötétít.

SZAPOLYAI

De itt nem lát!

Ferdinánd ijedten és kissé tanácstalanul néz.

FERDINÁND

Isten belát a kulcslyukon is.

SZAPOLYAI

Akkor megvárjuk, míg a férjed

Mohácsnál elesik.

FERDINÁND

Nincs akkora szerencsénk, hogy a

király elessen.

SZAPOLYAI

Miért is?

FERDINÁND

Ő a király. Védelmezni fogják. A

közelében nem lesz török. Ha

vesztünk is, ő elmenekül.

Legfeljebb, úgy halhatna meg, ha

belefulladna a Csele patakba...

SZAPOLYAI

Ez valószínűtlen. Mária, ha Ön a

bőrömbe bújhatna, mit tenne?

Ferdinánd felhúzza a szemöldökét Szapolyai szavaira.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Nem kizárt, hogy ez meg fog

történni, addig is támadja

oldalba a török sereget.

Ferdinánd Szapolyai mellé sétál az ablakhoz, kihúz egy

kardvirágot, és a szirmával végigsimítja a vajda nyakát

egészen ágyékáig.

FERDINÁND

Ha ezt megteszi, én cserébe

felmondom frigyemet férjemmel,

mert nem képes az utód nemzésre.

És akkor szabad leszek.

Szapolyai egyre sűrűbben veszi a levegőt, ahogy izgatja őt

Ferdinánd.

SZAPOLYAI

Sajnos már nem érek Mohácshoz a

török sereg előtt.

FERDINÁND

Nem is kell. Érsekcsanádon lesz a

csata.

Szapolyai kitépi Ferdinánd kezéből a virágot, és magához

húzza a nőt. A vajda teljesen felizgul, LIHEG.

FERDINÁND

A férjem nyámnyila alak, hát

maga? Ki ne derüljön, hogyha

férfit kívánok látni, a hős

Szulejmánt kell meglátogatnom

sátrában. Egész Kelet-Közép

Európában csak egy tökös férfi

lenne, az is turista?

SZAPOLYAI

Én nagyon tökös vagyok!

Ferdinánd felkapja a vázát és a vizet Szapolyai tökére

locsolja.

FERDINÁND

Higgadjon le. És hamarosan

bizonyíthat.

Szapolyai LIHEGVE nézi Ferdinándot. A tanár elindulna, de

Szapolyai utána nyúl, magához vonja és megcsókolja.

Hosszan. Ferdinánd csók közben kétségbeesve néz oldalra,

majd kezével óvatosan eltolja a vajda arcát.

SZAPOLYAI

Mire egyet pislog, ott leszek

egész seregemmel, és Önért fogok

harcolni! És utána...

(CONTINUED)
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Ferdinánd mosolyt erőltet arcára.

FERDINÁND

(elhaló hangon)

Utána.

Ferdinánd felveszi a figurát az asztalról, csókot nyom rá,

amitől a vajda bárgyún elvigyorodik, majd a tanár kilép az

ajtón.

57 BELSŐ. HINTÓ. NAPPAL -1526. 57

Ferdinánd a hintóból néz kifelé, mellette nagyon gyorsan

suhan el a táj. A kis lovas katona a kezében van.

Ferdinánd lenéz a figurára, felemeli. Semmi kétség, a

jelenben, ez a bábú az ő tulajdonában van. Ferdinánd

elmosolyodik.

58 BELSŐ. KIRÁLYI SÁTOR. NAPPAL. - 1526. 58

A főméltóságok, ahogy már láttuk őket, egymásnak esve a

sátor közepén, míg Lajos szokásához híven, elmerengve a

semmibe réved.

Nyílik a sátor ajtaja és Ferdinánd/Mária lép be rajta. A

nő látványa mindenkibe belefagyasztja a szót. Lajos egy

kisebb spéttel veszi észre a felé tartó feleségét, de

mikor meglátja felugrik örömébe, elé fut és erősen

megöleli és megpörgeti a nőt.

II. LAJOS

Azt hittem már sosem látlak!

Lajos megcsókolná Máriát, de ő óvatosan kitér férje elől.

FERDINÁND

Erre még lesz időnk, de most

pakolni kell, az egész sereg

költözik.

A főméltóságok összeráncolt homlokkal néznek egymásra.

FERDINÁND

Szapolyai János serege úton van!

TOMORI PÁL

Eszébe nincs idejönni!

Ferdinánd leinti Tomorit.

FERDINÁND

Elvben igazad van, Pali.

Kiszedi a kis figurát, amit egész úton szorongatott, és,

ami Szapolyait ábrázolja.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Ez őt ábrázolja. Azért küldi,

hogy tudjátok, már lovon van,

érkezik!

SZAPOLYAI GY.

Nem hiába a fivérem!

FERDINÁND

De nem fog ideérni a török sereg

előtt. Szóval pakoljunk,

Érsekcsanádig kéne visszavonulni,

és csak ott megütközni!

RÁSKAI

Nevetséges! Egy nő akar minket

kioktatni!

Ferdinánd megszorítja Lajos kezét, és kicsit hozzábújik.

Támaszt keresve néz férjére. A király előrelép.

II. LAJOS

Visszavonulunk, most!

59 BELSŐ. HINTÓ. NAPPAL -1526. 59

A hintóban ül Lajos és Ferdinánd/Mária. A férfi egyik

kezét Mária combján tartja. A tanár a király kezét nézi a

lábán.

II. LAJOS

De hogy találkoztál te

Szapolyaival?

FERDINÁND

Azt lehet, hogy ezt este

beszéljük meg, ha nyertünk?

Lajos SÓHAJT egy nagyot. Kiszed egy üvegcsét, és átadja

Ferdinándnak.

II. LAJOS

Ha elfognának. Idd meg.

Ferdinánd elteszi az üveget. Lajos az ablakon bámul

kifelé.

II. LAJOS

Örülök, hogy jöttél, rossz

előérzetem volt.

Ferdinánd elmosolyodik.

II. LAJOS

De most azt érzem, hogy

szerencsés a csillagzatunk!

(CONTINUED)
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FERDINÁND

A mázlista magyarok...

60 KÜLSŐ. ÉRSEKCSANÁDI CSATATÉR. NAPNYUGTA. - 1526. 60

A csatatéren lépni nem lehet a hulláktól. A halottak döntő

száma török katona. II. Lajos a magyar katonák táborában,

egy emelvényen áll, és büszkén szónokol. Mellette áll

Szapolyai János is. Mindenkin látszódnak a csata és a

fáradság nyomai.

Ferdinánd a férfiaktól távolabb áll. Megkönnyebbülve,

büszkén figyeli a férjét.

II. LAJOS

Az érsekcsanádi csata, büszkén

vonul be történelmünkbe. Erre a

mai ütközetre évszázadokkal

később is úgy fognak emlékezni,

mint a napra, amikor Magyarország

összefogott a túlerőben lévő

pogány hordák ellen, és utolsó

csepp véréig küzdve,

megfutamította azt!

Ferdinánd Lajost hallgatva rájön, hogy már nincs dolga a

múltban.

II. LAJOS

1526, augusztus 29, a győzelem

napja!

Mindenki, aki a királyt hallgatja, TAPSBAN és NEVETÉSBEN

tör ki. Ferdinánd kiveszi a kis üvegcsét, amit még a

hintóban kapott a királytól. Lehúzza a mérget.

Lajos lemászik az emelvényről, és elveszik a katonák

gratulációinak sűrűjében. Szapolyai kivágja magát a

tömegből, kiszúrja Ferdinándot és hozzámegy. A tanár előtt

a vajda széttárja a karjait.

SZAPOLYAI

Én megtartottam a szavam. Hát

maga?

Ferdinánd helyeslően bólint.

FERDINÁND

Még ma elhagyom a királyt.

Örökre.

Szapolyai szélesen elvigyorodik.

SZAPOLYAI

Átkozottul jó ez a mai nap. Bár

megismétlődne.

(CONTINUED)
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Ferdinánd egy apró grimasszal megvakarja a tarkóját.

Szapolyai meghajol Ferdinánd előtt.

SZAPOLYAI

Várni fogok Önre.

A vajda távozik. Ferdinánd egyre inkább szédül. A földre

ül. A látása egyre homályosabb. Mamit látja meg, ahogy

tolószékével átgurul a katonák között, és sorra

megveregeti a vállukat. Majd fölpattan és táncolni kezd

Tomori Pállal. Ferdinánd apró mosollyal szája szélén nézi

a táncot. Tomori kipörgeti Mamit, aki Ferdinánd mellé

huppan.

MAMI

Csinos vagy Ferdinánd. Anyád

mindig lányt szeretett volna...

FERDINÁND

Sajnálom.

Mami megvonja a vállát.

FERDINÁND

A tüzet sajnálom.

MAMI

Az az én hibám. Éhgyomorra egy

palack szamorodni...

Mami kedvesen Ferdinándra néz.

MAMI

De, ha nincs az a tűz, akkor

lehet köztünk sem lenne ennyire

szoros, jó kapcsolat.

A tanár értetlenül ráncolja a homlokát.

FERDINÁND

Milyen jó kapcsolat? Egymás

idegeire megyünk, rühelljük

egymást!

MAMI

Ja tényleg.

Mami kedvesen megbokszolja Ferdinánd vállát.

MAMI

De hát ez csak rajtunk múlik,

nem?

Ferdinánd hálásan elmosolyodik, de Mami helyén már Rózsi

ül.

(CONTINUED)
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Ferdinánd megrázza a fejét, hogy eltűnjenek az álomképek,

de a lány még mindig ott ül. Ferdinánd óvatosan

megsimogatja Rózsi haját.

FERDINÁND

Na most tényleg jövök eggyel.

Rózsi mosolyog, feláll.

RÓZSI

Ha akarod, megtalálsz.

Ferdinánd bólint, hogy mindenképp. Rózsi eltűnik. Lajos

közelít Ferdinánd felé, fagylaltozik. Ferdinánd egyre

sűrűbben pislog, hogy rendbe jöjjön a látása, de csak azt

éri el, hogy az összes többi katona kezében is fagylalt

lesz. A király mellé telepszik.

FERDINÁND

Fáradt vagyok, Lajos.

II. LAJOS

Én is. Olyan ez a nap, mint az

örökkévalóság.

Ferdinánd hirtelen Lajosra néz. Rá is mutat.

FERDINÁND

Nekem mondod..

II. LAJOS

Nem megyünk haza?

FERDINÁND

De!

Lajos fel akarja húzni Ferdinándot, de ő nem hagyja magát,

a földön marad. A király mögött megjelenik a Szarvas.

SZARVAS

Velem mi lesz, pajtás?

Ferdinánd elkapja Lajost a ruhája nyakánál.

FERDINÁND

Egy szarvast látok...

II. LAJOS

Mit?

FERDINÁND

Szarvast. Ő vezet bennünket. Ő a

mi oltalmazónk.

A Szarvas már el is tűnt. Lajos értetlenül széttárja a

karjait.
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CONTINUED: 75.

II. LAJOS

Mi ez a hülyeség?

Ferdinánd szigorúan mutatja, hogy ez nem hülyeség.

FERDINÁND

Nagyon jó király leszel.

Ferdinánd elalszik, kiesik kezéből az üres üvegcse és

széttörik. Lajos gyorsan mellétérdel és pofozgatni kezdi

őt.

61 BELSŐ. FERDINÁND ÚJ SZOBÁJA. REGGEL. 61

Ferdinánd kinyitja a szemét ágyában fekve, és meglepve

látja meg saját magát a mennyezeten. Azt hiszi még

álmodik, megdörzsöli a szemét, de nem. A plafon egy

hatalmas tükör.

Ferdinánd felül az ágyában. A szobája teljesen

megváltozott. Egy hatalmas luxuslakosztály. A baldachinos

franciaágytól nem messze egy szobaszökőkút, ahogy felkel

az ágyból, magától elhúzódnak a függönyök az ablak előtt.

Ferdinánd csak ámul a szobáján. Kinéz az ablakon. Egy

medencét lát, mellette egy teniszpályát. A kertben

kertészek dolgoznak.

A Szarvas nincs a szobában. Ferdinánd a szekrényhez megy,

kinyitja. Gyönyörű, méregdrága ingek, nadrágok, cipők

sorakoznak, egy külön polcon karórák.

Ferdinánd értetlenül kifordul a szekrénytől.

62 BELSŐ. FERDINÁND ÚJ LAKÁSÁNAK ELŐCSARNOKA. REGGEL. 62

Ferdinánd egy elegáns márványlépcsőn sétál le, és egy

hallba ér. A lépcső aljában orchideák sorakoznak. Nyílik

egy vele szembe lévő lengőajtó, és egy fehér öltönyös,

idős, néger inas lép ki rajta. Az inas kezében egy koktél.

Ferdinándnak nyújtja.

INAS

A reggeli juice, uram.

Ferdinánd bizalmatlanul elveszi, beleszagol.

INAS

Mézes-gyömbéres.

Ferdinánd nem iszik bele, visszaadja a poharat.

INAS

A teraszon tálaltuk a reggelit.

Ferdinánd bizalmasan az Inashoz hajol.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

A ház úrnője... hol van?

Az Inas egyáltalán nem érti a kérdést. Zavarba jön, de ezt

próbálja leplezni.

INAS

Ha gondolja estére hívhatok...

egy úrnőt.

Ferdinánd faképnél hagyja az Inast és megindul az ajtó

felé, majd megtorpan. Visszafordul az Inashoz.

FERDINÁND

Merre van a kijárat?

Az Inas kicsit furcsállja a kérdést, de illedelmesen a

jobb oldali ajtó felé mutat.

63 KÜLSŐ. FERDINÁND ÚJ HÁZA ELŐTT. REGGEL. 63

Ferdinánd kilép a villája ajtaján, a bejárat előtt egy

csodálatos vörös Mazeratti áll. Az ajtó előtt egy segéd

inas tartja a slusszkulcsot.

Ferdinánd nyúl óvatosan a kulcsért, mert nem biztos még

mindig benne, hogy nem valami rossz tréfa ez az egész. De

semmi nem történik, elveszi a kulcsot. Egy pillanatig még

az inast nézi, aki kedvesen mosolyog rá. Ferdinánd beül,

és elhajt.

64 KÜLSŐ. UTCA. NAPPAL. 64

Ferdinánd az autójából száj tátva nézi a várost. Útközben

szörnyűbb kép fogadja. Totál káosz. Mintha egyszerre lenne

Ázsia közepén, Svájcban és Észak-Amerikában. Lerobbant

keleti-díszítésű házak, földutak, luxusautók előznek

riksákat. A város közepén gyönyörű legelők, elkerített

negyedek, ahol sátrak állnak, luxus éttermek. Az utcákon

szamarak rohangálnak fel-alá.

A járdán rengeteg szinte meztelen kéregető, köztük nagyon

gyorsan hajt egy motoros pizzafutár. Több ember lábán

áthajt szó nélkül. Sorra JAJGATNAK utána.

És mindenhol különböző szarvas motívumok. A kocsma elé ér,

ami régen a Búemésztő volt, most a neve: ARANYSZARVAS

CAFÉ.

Ahol eddig az ő szobra állt, mint Tomori Pál, most ott is

egy ágaskodó szarvas feszít büszkén. Óriásplakátok.

Táblák: SZARVAST A PARKBA BEHOZNI SZABAD!
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Megáll egy piros lámpánál. A hajléktalan férfi lép elé és

elkezdi lemosni a szélvédőjét. Ferdinánd a kesztyűtartóba

néz, egy köteg papírpénz van benne. 100 ARANYFORINT. Egyik

oldalán II. LAJOS mosolyog, a másikon egy ágaskodó Szarvas

áll a hegytetőn.

Ferdinánd kiad egy százast a hajléktalannak, aki mikor

meglátja a pénzt sírva fakad, térdre rogy és hálálkodni

kezd. De ebben a pillanatban két másik ember veti rá

magát, és kisebb verekedés alakul ki. A lámpa zöldre vált.

65 KÜLSŐ. AZ ISKOLA ELŐTT. NAPPAL. 65

Ferdinánd az iskolához hajt. Az épület csodálatosan fel

van újítva, a főbejárat előtt egy Tomori Pál mellszobor

áll.

Ferdinánd leparkol az autójával, kiszáll, és a főbejárat

felé indul, a lépcsőn Norbi lép mellé, átad neki egy

füzetet.

NORBI

Volt, aki végsőkig falazott a

szüleinek, de megvannak az

eszközeim. Az utolsó oldalon

vannak az infók.

Norbi Ferdinándra kacsint, majd elszakad tőle, mintha nem

is beszéltek volna. A tanár semmit nem ért.

66 BELSŐ. ISKOLA FOLYOSÓ. NAPPAL 66

Ahogy Ferdinánd körbepillant a folyosón, a diákok

különböző népviseletekben jelennek meg, egytől-egyig

mongolok, négerek, kínaiak, arabok, skandinávok. Némelyik

kecskét húz maga után, van, aki sárkányt ereget, néhány

gyerek vízipipázik törökülésben.

Ferdinánd döbbenten elindul a folyosón a gyerekek között.

Egy osztályterem elé érve, valami furcsát érez, a lábára

néz: hatalmas tehén szar közepén áll.

Benéz az osztályba, ahol egy kínai férfi, matematikát

magyaráz, közben két DIÁK tehenet fej az első padsorban.

Az ablak mellett végig kukoricán térdepelnek a gyerekek,

és a fájdalomtól könnyeznek.

Ferdinánd a büféhez ér, két nyárson gyros forog. Egy

hosszú hajú ember, aki hátulról hasonlít Rózsira, éppen

mosogat.

FERDINÁND

Rózsi!

A büfés megfordul, de nem Rózsi az, hanem egy férfi, aki

szakasztott úy néz ki, mint a Lovas katona.
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BÜFÉS

Mit adhatok?

FERDINÁND

Rózsi, nincs itt?

BÜFÉS

Nem ismerek Rózsit.

Ferdinánd elfordul a büfétől. Kezd teljesen kétségbeesni.

Kirohan az épületből.

67 KÜLSŐ. AZ ISKOLA ELŐTT. NAPPAL. 67

Ahogy kilép, és két kezét a tarkójához szorítja, az autója

előtt Gyuszit veszi észre. Gyuszi rövidnadrágban, színes

ingben és napszemüvegben nézegeti a kocsiját.

Ferdinánd megörül egy ismerős arcnak. Messziről odakiált.

FERDINÁND

Gyuszi!

Gyuszi észreveszi Ferdinándot és elmosolyodik, egymáshoz

lépnek. Gyuszi a kezét nyújtja, Ferdinánd kezet fogna

vele, de Gyuszi egy furcsa gesztust csinál a kezükkel,

mikor összeérintik, mintha valami "banda" jele lenne.

GYUSZI

Te tényleg vettél egy vöröset is?

Jól spóroltál a felújítással.

FERDINÁND

Tudsz valamit Rózsiról?

Gyuszi eltűnődik.

FERDINÁND

Nem tudod ki az.

Ferdinánd összerogy, és az autónak támaszkodik.

GYUSZI

Azok között a csajok közt van,

akiket tegnap fűztünk?

Ferdinánd rosszallóan Gyuszira néz. Nem akarna vele fűzni

senkit se. Gyuszi suttogva folytatja.

GYUSZI

Vagy egy diák? Az a cuki kis

szőke röplabdás?

Ferdinánd undorodva néz Gyuszira, aki értetlenül megrántja

a vállát. A tanár magába roskad, nem tudja mitévő legyen.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Ma nem maradhatok itt, ne

haragudj. Szükségem van pár

napra.

Gyuszi értetlenül széttárja a karjait.

GYUSZI

Leszarom. A te iskolád, azt

csinálsz, amit akarsz.

Ferdinánd Gyuszira néz meglepve az információtól.

FERDINÁND

Én vagyok az igazgató?

Gyuszi Ferdinándhoz hajol, és felhajtja a napszemüvegét.

GYUSZI

Áruld már el nekem, hogy milyen

cuccot szedtél be.

FERDINÁND

De.. akkor te minek jöttél ide?

GYUSZI

Megszerezted, amit kértem?

Ferdinánd egyáltalán nem tudja mire gondol Gyuszi, de a

Norbitól kapott füzet még a kezében van. Bizonytalanul

átnyújtja.

FERDINÁND

Utolsó oldal.

Gyuszi odalapoz és elmosolyodik.

GYUSZI

Ezzel kirúgatom a férgeket a

közgyűlésből.

Gyuszi feláll, FÜTTYENT egy hangosat. Visszanéz a földön

ülő teljesen szétcsúszott Ferdinándra.

GYUSZI

A helyedben elmennék a

Szarvas-simogatóra. Jót fog

tenni.

Egy fekete limuzin érkezik melléjük, egy sofőr ajtót nyit

Gyuszinak.

SOFŐR

Polgármester úr!

Gyuszi beszáll, becsukják az ajtót, a limuzin elhajt.

Ferdinánd undorodva ismétli meg magának a szót tátogva:

POLGÁRMESTER.
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68 KÜLSŐ. FŐTÉR. NAPPAL. 68

A város főterén egy szökőkút mellett áll a Szarvas. Előtte

hosszú, kígyózó sor. Különböző korú, nemű és származású

emberek türelmesen várják, hogy sorra kerüljenek és

megsimogathassák az állatot. Ferdinánd elvágtat a sor

mellett egyenesen a Szarvashoz.

Megáll az állat mellett. Épp egy szomorú, idős hölgy lép

hozzá, megsimítja az orrát. Abban a pillanatban

megkönnyebbül a nő.

IDŐS HÖLGY

Köszönöm, már sokkal jobb.

Szarvas tisztelettudóan bólint. Egy Japán üzletember lép a

szarvas elé, és megismétlődik az előző jelenet. Ferdinánd

újra végignéz a soron, még legalább hatvanan állnak, és

várják, hogy megsimíthassák a Szarvas orrát.

FERDINÁND

Tudnál rám szánni egy percet?

Szarvas most veszi észre Ferdinándot, megörül neki.

SZARVAS

Naná pajtás!

A Szarvas egyet hátralép. Fennhangon megszólal.

SZARVAS

Mára befejeztem, köszi!

Az emberek egyetlen zokszó nélkül tudomásul veszik, amit a

Szarvas mondott, és mindenki azonnal elindul a dolgára, a

tér egy nyüzsgős hellyé változik, ahol mindenki rohan

valahová.

Szarvas elégedetten néz végig az embereken, a főtéren.

SZARVAS

Klassz lett. Gratulálok.

FERDINÁND

Mi ez a borzalom?

SZARVAS

A szülővárosod.

FERDINÁND

De, hát ez egy hibbanat!

SZARVAS

Miről beszélsz? Gazdag vagy,

sikeres, iskola igazgató. Jó, hát

az ország... kicsit más lett.

Ferdinánd is szétnéz a téren.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Ez egy katyvasz.

SZARVAS

Közel 500 év, ami megváltozott

csak miattad. Mit vártál?

FERDINÁND

Hol van Rózsi?

SZARVAS

Nincs Rózsi. De van csomó másik

bige. Keress egy újat.

FERDINÁND

Hát a Mami?

Szarvas megcsóválja a fejét.

69 KÜLSŐ. TEMETŐ. NAPPAL. 69

Ferdinánd és a Szarvas a temetőben állnak egy családi

sírkő előtt. ITT NYUGSZIK A FARKAS-CSALÁD. FARKAS FRIGYES

1922 - 1978, FARKAS FRIGYESNÉ 1925 - 2012, FARKAS RIHÁRD

1950 - 1988, FARKAS RICHÁRDNÉ, MAMI 1952 - 1988, FARKAS

FERDINÁND 1979 - ...

Ferdinánd a sírkövet nézi, a körmét rágja.

FERDINÁND

Mindent elvesztettem.

A Szarvas bólogat.

SZARVAS

De legalább megdolgoztál érte.

Ferdinánd szomorú felismeréssel az állatra néz. Aprókat

bólogat.

FERDINÁND

És most mi lett velük?

Ferdinánd a családi sírkő felé int fejével.

70 KÜLSŐ. FERDINÁNDÉK HÁZÁNÁL. ESTE. - FLASHBACK 70

A gyerek Ferdinánd kormos arccal, pityeregve nézi, ahogy

ég a házuk. Beszakad a mennyezet. Az ajtón Mami ténfereg

ki, az ajtónál egy gerenda a hátára zuhan. FELNYÖG,

összeesik.

Ferdinánd szalad hozzá, és elkezdi messzebb húzni a

nagyanyját a tűztől. Mami csak ORDÍT.

(CONTINUED)
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MAMI

A lábam! A lábam!

71 KÜLSŐ. TEMETŐ. NAPPAL. 71

Ferdinánd mélységesen feldúlva förmed a Szarvasra.

FERDINÁND

Megváltoztattam mindent az elmúlt

500 évben, de a családi házat

ugyanúgy felgyújtottam, mint

igaziból?

Szarvas elhúzza a száját.

SZARVAS

Hát igen, ez pech.

FERDINÁND

Ez nem pech, hanem minden idők

legnagyobb szopása!

SZARVAS

Ahhoz viszont gratulálok.

Ferdinánd összeroskad és verni kezdi a fejét.

FERDINÁND

Vissza akarom kapni az életem.

SZARVAS

Amit úgy utáltál?

FERDINÁND

Nem utáltam.

SZARVAS

Dehogynem.

FERDINÁND

Nem. Voltak kisebb problémáim.

SZARVAS

A végletekig megkeseredtél,

menekültél a múltba!

FERDINÁND

Ezt örököltem, ez genetika!

SZARVAS

Senki nem kért rá, hogy kövesd el

apád bűneit.

A Szarvas lesajnálón megcsóválja a fejét, Ferdinánd is

érzi, hogy gyengék az érvei, tehetetlenül néz a Szarvasra.

(CONTINUED)



CONTINUED: 83.

SZARVAS

Ráadásul meg akartál ölni.

FERDINÁND

Csak annyit akartam, hogy itt

megváltozzanak a dolgok!

SZARVAS

Ez sikerült!

FERDINÁND

De nem így!

SZARVAS

Hát hogy?

FERDINÁND

Egyszerűbben. Hogy... hogy legyen

kedvünk felkelni reggelente.

Ennyi.

Ferdinánd dühösen elindul a sírok között. A Szarvas

követi.

FERDINÁND

Ott kellett volna hagyjalak,

mikor elütöttelek.

SZARVAS

Nem ütöttél el. Direkt eléd

ugrottam.

Ferdinánd értetlenül néz az állatra.

72 FLASHBACK. KÜLSŐ. ERDŐ MELLETTI ÚTON. ESTE. 72

Ferdinánd a tragacsával robog hazafelé. Az eső szakad. A

Szarvas messziről észreveszi az autó közeledtét. Egy

bekészített farönkhöz áll, és mikor az autó érkezik,

tiszta erejéből rárúgja.

A farönk a szélvédőn csattan, az autó megpördül, a Szarvas

pedig befekszik az autó elé, és hullát tetet. Mikor

Ferdinánd rúgdossa az autóját, az állat kicsit felnéz,

Ferdinánd feléfordul, gyorsan visszahajtja a fejét, nehogy

lebukjon.

Autó közeledése HALLATSZÓDIK. Ferdinánd a Szarvashoz megy,

megpróbálja megemelni, az állat hátsó lábaival segít a

tanárnak, így az gyorsan a csomagtartóhoz tudja cipelni

őt.
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73 KÜLSŐ. TEMETŐ. NAPPAL. 73

Ferdinánd csodálkozva néz az állatra.

SZARVAS

Téged választottalak.

FERDINÁND

Mert tudtad, hogy meg akarom majd

változtatni a múltunkat?

SZARVAS

A jelenünket.

Ferdinánd megtorpan. Bizakodóan a Szarvasra néz.

FERDINÁND

De miért pont engem?

Választhattál volna bárki mást

is.

A Szarvas elmosolyodik.

SZARVAS

Pontosan.

A tanár az állat szemébe néz, csípőre teszi a kezét,

kihúzza magát. A sírok között, ahogy a Nap hátulról süti

Ferdinándot, a férfi felkészült hadvezérnek tűnik, hősi

pózban.

SZARVAS

De benned bíztam.

Ferdinánd boldogan elmosolyodik.

FERDINÁND

Vissza kéne mennem, helyrehozni

ezt-azt.

A férfi átkulcsolja a térdét, behelyezkedik a

rúgás-fogadás pozícióba. A Szarvas arcon nyalja

Ferdinándot.

SZARVAS

Erre semmi szükség.

FERDINÁND

Hogy?

Szarvas NEVETVE elbattyog.

SZARVAS

Csak hunyd le a szemed.

Ferdinánd elképedve áll. Az állat után kiált.

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Eddig viccből rugdostad a

fejemet?

A szarvas nem válaszol, csak távolodik a sírok közt. Még

halkan a NEVETÉSE hallatszik. Ferdinánd megcsóválja a

fejét, majd lehunyja a szemét.

74 KÜLSŐ. MOHÁCSI CSATATÉR. NAPPAL. - 1526. 74

Ferdinánd megint az első sorban találja magát. A lovas

katona most futott el előtte, minden tiszta por. Végignéz

a mellette állókon, mint régi ismerősein. SÓHAJT egy

nagyot. Ferdinánd elnéz a távolba, maga elé meredve

megszólal.

FERDINÁND

Ha ennek vége, hazamegyek az

asszonyhoz.

A mellette álló katona, szintén maga elé nézve.

KATONA

Én is.

A mellette álló is megszólal.

KATONA 2

Én is.

Az amelletti is megszólal.

KATONA 3

Én is.

A sorban így ismétlődik végeláthatatlanul, hogy "ÉN IS."

FERDINÁND

Úgy lesz, ahogy lennie kell.

A mellette álló katona megszólal.

KATONA

Úgy.

Most az a szó, hogy: "ÚGY" visszhangzik az egész soron.

Ferdinánd halkan RÖHÖGNI kezd. A lovas katona újra eléjük

vágtat, elordítja magát.

LOVAS KATONA

Támadás!

Ferdinánd a mellette lévő katonákkal egyetemben rohamozni

kezd. Fut előre kardját a magasba emelve.
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75 BELSŐ. RÓZSI LAKÁSA. NAPPAL. 75

Ferdinánd Rózsi lakásának ajtaja előtt áll. BEKOPOG. Az

ajtó pár másodperc múlva kinyílik. Rózsi kócosan, otthoni

ruhában épp egy kakaós csigát falatozva, csokis szájjal

áll meglepve a küszöbön.

A nő, ahogy meglátja Ferdinándot megörül, de érzi is, hogy

nem épp a legdögösebb oldalát mutatja.

RÓZSI

Őőő. Hello.

Rózsi a kakaós csigával ügyetlenül gesztikulál.

RÓZSI

Rajtam maradt néhány csiga, aztán

gondoltam, inkább menjen

pocsékba, érti.

Ferdinánd kiszedi a kis kabaláját, forgatni kezdi.

FERDINÁND

Még nem mondtam el, honnan van a

kabalám. Maga szerint miért

különleges?

RÓZSI

Hát véleményem szerint a 16.

század közepéből származhat. Egy

vagyont érhet.

FERDINÁND

Visszacserélné velem az arany

halra?

Rózsi gyanakvóan néz Ferdinándra.

RÓZSI

Naná. A gond, hogy a hal még

aznap megdöglött mikor ideadta.

FERDINÁND

Ó.

RÓZSI

Így kénytelen lesz egy rakat

pénzért eladni valamelyik

múzeumnak, és kifizetni az összes

tartozását.

Ferdinánd megvonja a vállát és visszateszi a zsebébe a

figurát.

RÓZSI

Szóval, honnan van ez magának?

(CONTINUED)
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FERDINÁND

Mi a tippje?

RÓZSI

Kézenfekvő lenne, hogy az

apjától. Egy kutatása során

találhatta, nem tudom.

FERDINÁND

Ez logikus lenne, de jobbat

tudok.

Rózsi kíváncsian néz Ferdinándra, kihúzza magát.

FERDINÁND

Szapolyai Jánostól kaptam.

Rózsi nem tudja eldönteni Ferdinándról, hogy viccelt-e,

olyan komolyan mondta, a lehetetlent.

FERDINÁND

Elmeséljem?

RÓZSI

Hát ezt a mesét meghallgatnám,

igen.

A lány ügyetlenül beljebb invitálja Ferdinándot. A tanár

bemegy. Rózsi megfordul, Ferdinánd előtte áll, magához

húzza, és megcsókolja a nőt. Rózsi csókolozás közben

belöki a bejárati ajtót.

LEBLENDE.

VÉGE.


